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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ,НА СОЈУЗ-

НИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 

Се прогласува Законот за надоместоците на лич-
ните доходи на сојузните пратеници и функционери, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 22 ноември 1973 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 22 ноември 1973 година. 

ПР бр. 250 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Потпретседател 

на Сојузната скупштина, 
Џавид Нимани, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 

СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Според одредбите на овој закон, а согласно со Оп-

штествениот договор за основите и мерилата за ут-
врдување на 'надоместоците на личните доходи и на 
другите примања на сојузните пратеници .и функци-
онери во федерацијата (во понатамошниот текст: 
Општествениот договор се одредуваат надоместоци-
те на личните доходи и другите примања на сојуз-
ните пратеници и на функционерите што ги избира 
или ги именува Сојузната скупштина. 

Член 2 
Функцијата на сојузен пратеник е почесна оп-

штествена функција. 
Во случаите и под условите одредени со овој 

закон, сојузните пратеници имаат право на надомес-
ток на личниот доход. 

Член 3 
Право на надоместок на личниот доход имаат 

сојузните пратеници кои за деновите поминати на 
работа во телата на Сојузната скупштина, чии чле-
нови се тие, или вршејќи работи по одлука на те-
лата на Сојузната скупштина, на нивни претседате-
ли или на претседателот на Сојзуната скупштина, 
не остваруваат личен доход во организација на 
здружениот труд, во друга организација или орган, 
или не остваруваат приход од самостојна дејност. 

Право на надоместок на личниот доход во посто-
јан месечен износ имаат членовите на Соборот на 
народите и членовите на Општествено-политичкиот 
собор, на кои поради вршењето на пратеничката 
функција ќе им престане својство на работник 
во организација односно орган, или ќе престанат 
да вршат самостојна дејност. 

Член 4 
Право на надоместок на личниот доход во по-

стојан месечен износ за вршење на доверената фун-
кција имаат функционерите што ги избира или 
именува Сојузната скупштина. 

Со одлука на Сојузната скупштина се одреду-
ваат телата на Сојузната скупштина и на нејзините 
собори чии претседатели имаат право на надомес-
ток на личниот доход. 

Право на надоместок на личниот доход имаат 
членовите на Советот на федерацијата ако не ос-
тваруваат личен доход или надоместок на личниот 
доход во организација односно орган, или ако не 
примаат пензија. 

Член 5 
Сојузните пратеници и функционери од член 4 

на ОвОЈ закон имаат право на други примања утвр-
дени со овој закон. 

Член 6 
Правата утврдени со овој закон им припаѓаат 

на сојузните пратеници од денот на верификацијата 
на мандатот до крајот на месецот во кој им преста-
нал пратеничкиот мандат, а на функционерите од 
денот на изборот односно именувањето до крајот на 
месецот во кој се разрешени од функцијата. 

Член 7 
Надоместоците на личните доходи на сојузните 

пратеници и на функционерите кои се избираат од 
редот на сојузните пратеници, се обезбедуваат со 
средствата на Сојузната скупштина, а на другите 
функционери со средствата за работа на органот во 
кој функционерите ја вршат функцијата. 

Член 8 
Правата кои, според важечките прописи, се стек-

нуваат од трудот и по основ на трудот ги имаат и 
сојузните пратеници и функционери што примаат 
надоместок на личниот доход според одредбите на 
овој закон. 

Член 9 
Претседателот на Републиката има право на 

постојан надоместок, за вршење на функцијата и на 
надоместок на трошоците за репрезентација во из-
нос кој се утврдува со буџетот на федерацијата. 

Претседателот на Републиката има право на ко-
ристење, без надоместок, на резиденцијата и на 
превозните средства во општествена сопственост што 
му се ставени на располагање. 

На надоместокот од овој член не/ се плаќаат 
придонеси, даноци и други давачки. 
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II. Надоместок на личните доходи 

Член 10 
На сојузен пратеник од член 3 став 2 и на 

'функционер од член 4 на овој закон му припаѓа 
надоместок на личниот доход-во износ на просеч-
ниот личен доход што го остварил за последните 
дванаесет месеци, а на член на Советот на федера-
цијата — и во зависност од функциите што порано 
ги вршел. 

На сојузен пратеник од став 1 на овој член кој 
ќе престане да врши самостојна дејност му припаѓа 
надоместок на личниот доход во височина која од-
говара на месечниот износ на даночната основица 
утврдена во претходната календарска година. 

Месечниот износ на надоместокот на личниот 
доход на сојузните пратеници и функционери од 
ст. 1 и 2 на овој член, освен на членовите на 
Советот на федерацијата, не може да бид^ помал 
од износот на надоместокот што ќе го утврди Сојуз-
ната скупштина со своја одлука. 

Месечниот износ на надоместокот на личниот 
доход на членовите на Советот на федерацијата го 
одредува Претседателството на СФРЈ. 

Решение за месечниот износ на надоместокот на 
личниот доход на сојузниот пратеник и функционер 
од ст. 1 и 2 на овој член донесува Административ-
ната комисија на Сојузната скупштина, а за члено-
вите на Советот на федерацијата — Претседател-
ството на СФРЈ. ' 

Член И, 
Надоместокот на личниот доход утврден според 

одредбите на член 10 на овој закон, се зголемува на 
- име работно искуство изразено во признаен пензис-

ки стаж, и тоа: 

— од 5 до 10 години стаж 1%; 
— над 10 до 15 години стаж 2%; 
— над 15 до 20 години стаж 4%; 
— над 20 до 25 години стаж 6%; 
— над 25 до 30 години стаж 8%; 
— еад 30 до 35 години стаж 10%; и 
— над 35 години стаж 12fl/o. 

За сојузните пратеници или функционери — 
жени, кои имаат од 25 до 35 години пензиски стаж, 
процентот од став 1 на овој член се зголемува за 2%. 

Член 12 
Најголемиот износ на надоместокот на личниот 

доход на СОЈУЗНИОТ пратеник и функционер од член 
4 на овој закон, утврден врз основа на чл. 10 и И на 
овој закон, не може да биде поголем" од Износот 
утврден со Општествениот договор. 

Член 13 
Надоместоците на личните доходи на сој зоните 

пратеници и функционери се ,усогласуваат со по-
растот на животните трошоци -и со движењето на 
просечно остварениот личен доход на вработените во 
стопанството на СФРЈ во претходното полугодие. 

Одлука за усогласување на надоместоците на 
личните доходи на сојузните пратеници и на функ-
ционерите што ги избира или именува Сојузната 
скупштина донесува Сојузната скупштина на пред-
лог од Административната комисија на Сојузната 
скупштина^ а за членовите на Советот на федера-
цијата — Претседателството на СФРЈ. 

' Член 14 
На функционер кој остварува надоместок на 

личниот доход односно личен доход во друга орга-
низација односно орган му припаѓа дел од надо-
местокот на личниот доход за вршење на функци-
јата — најмногу во износ до 30% од височината на 
надоместокот на личниот доход што е утврден за 
функцијата што ја врши. 

Делот од надоместокот на личниот доход од став 
1 на овој член, заедно со износот на надоместокот 
на личниот доход односно на личниот доход што 
функционерот го прима на своето работно место, не 
може да биде поголем од износот на надоместокот 
на личниот доход одреден за таа или соодветна фун-
кција. 

III. Други примања 

Член 15 
Месечниот паушален надоместок на трошоците 

што му припаѓа на СОЈУЗНИОТ пратеник за вршење 
на пратеничката функција во изборната единица 
изнесува 750 динари, со тоа што не му припаѓа днев-
ница при патување во изборната единица. 

Надоместокот од став 1 на овој член им припаѓа 
на претседателот и на членовите на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 16 
Сојузен пратеник има право на дневници за де-

новите поминати надвор од местото на живеалиште-
то поради учество во работата на телото на Сојуз-
ната скупштина чиј е член или поради вршење ра-
боти по одлука на телата на Сојузната скупштина, 
на нивни претседатели или на претседателот на 
Ску пштината. 

Функционер има право на дневници за деновите 
што ги поминал во вршење на службени работи 
надвор од местото на вработувањето. 

Административната комисија на Сојузната скуп-
штина ја утврдува височината на дневницата за со-
јузните пратеници и функционери од член 4 на 
овој закон. 

Износот на дневницата од став 3 иа овој член се 
усогласува со движењето на трошоците на услугите. 

Дневниците за службено патување во странство 
на сојузните пратеници и функционери ги утврду-
ва Сојузниот извршен совет. 

Член 17 
Сојузната скупштина им обезбедува на сојузни-

те пратеници и на членовите на Сојузниот извршен 
совет бесплатен превоз во железничкиот, помор-
скиот, речниот и друмскиот сообраќај во земјата — во 
сите правци и за неограничен број патувања. 

Сојз^зен пратеник има . право на надоместок за 
користење авион и кола за спиење на железница 
при доаѓање на седници на телото на Сојузната 
скупштина чиј е член и^при враќање, при замину-
вање во изборната единица и враќање до местото 
на живеалиштето и за патување превземено заради 
вршење на службени работи по одлука на телата 
на Сојузната скупштина, на нивни претседатели или 
на претседателот на Скупштината. 

Член на Сојузниот извршеа совет, кога врши 
службени работи, има право на надоместокот 
од став 2 на овој член. 

Член 18 
Сојузен пратеник има право на надоместок за 

користења на автомобил во лична сопственост, ако 
го користи при доаѓање на седници на телото на 
Сојузната скупштина чиј е член и при враќање до 
местото на живеалиштето, при одење во избор-
ната единица заради вршење на пратеничка функ^ 
ција и враќање до местото на живеалиштето, за 
патување преземено заради вршење на службени 
работи по одлука на телото на Сојузната скупштина, 
на нивни претседатели или на претседателот на 
Скупштината. 

Право на надоместок за користење на автомобил . 
во лична сопственост, за службени цели му припаѓа 
и на функционер од член 4 на овој закон. 

Административната комисија на"Сојузната скуп-
штина го утврдува износот на надоместокот од ст. 
1 и 2 на овој член. 
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Член 19 
Сојузните пратеници и функционери кои според 

овој закон примаат надоместок на личниот доход 
имаат право на надоместок за користење на годи-
шен одмор, кој не може да биде поголем од просеч-
но остварениот личен доход на вработените во сто-
панството на СФРЈ во претходната година. 

Височината на надоместокот од став 1 на овој 
член ја утврдува Административната комисија на 
Сојузната скупштина. 

Член 20 
На претседателот на Сојузната скупштина и на 

претседателот на Сојузниот извршен совет, за вре-
ме на вршењето на тие функции, им се обезбедува 
без надоместок користење на стан кој одговара на 
нивната функција. 

Член 21 
Функционер има право на надоместок на фак-

тичните трошоци за селидба од поранешното живеа-
лиште до Белград, а по престанокот на функцијата 
— од Белград до местото во кое сака постојано да 
живее. 

Во случаите од став 1 на овој член, на функци-
онерот, покрај трошоците за превоз, му припаѓа и 
надоместок во височина на едномесечн износ на не-
говиот надоместок на личниот доход. 

Член 22 
Функционери кои живеат одвоено од своето се-

мејство имаат право на надоместок на трошоците 
во месечен износ. 

-Административната комисија на Сојузната скуп-
штина го утврдува износот ^ на овој надорлесток за 
сојузните пратеници и функционери од член 4 на 
овој закон. 

Член 23 
Во случај на смрт на сојузен пратеник односно 

функционер, лицето што го погребало зшрениот има 
право на надоместок на име трошоци за погребот, 
во височина на двомесечен надоместок на личниот 
доход на умрениот. 

Член 24 
Во случај на остварување право на пензија, со-

јузен пратеник и функционер имаат право на надо-
месток во височина на тримесечен износ на него-
виот надоместок на личниот доход. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 25 
Средствата за усогласување на надоместоците на 

личните доходи на сојузните пратеници и функцио-
нери според одредбите на овој закон, во 1973 година 
не можат да го надминат износот од 15% од изно-
сот на средствата за надоместоци на личните доходи. 

-Овие средства ќе се користат за зголемување на 
надоместоците на личниот доход според член 11 на 
овој закоп, а остатокот на средствата на име зго-
лемување на животните трошоци. 

Зголемување на надоместоците на личните до-
ходи на име зголемување на животните трошоци за 
сојузните пратеници и функционери од член 4 на 
овој закон ќе изврши Сојузната скупштина, сог-
ласно со Општествениот договор 

Член 26 у 

Според одредбите на овој закон, за 1973 година 
ќе се изврши усогласување на личните доходи на 
сојузните пратеници и функционери кои тој доход 
го остваруваат според Законот за работата и права-
та на сојузните пратеници и функционери на кои 
им престанала функцијата, и на оние сојузни пра-
теници и функционери на кои правата според тој 
закон им престанале од 1 декември 1972 година. 

На сојузните пратеници и функционери од став 
1 на овој член им припаѓа надоместокот од член 24 
на ОВОЈ закон. 

Член 27 
Правата утврдени со овој закрн им припаѓаат 

на со јузите пратеници и функционери од 1 јули 
" 1973 година. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за надоместоците на 
личните доходи и трошоците на сојузните прате-
ници и функционери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66, 17/69 и 1/71). 

Одлуката за телата на Сојузната скупштина и 
нејзините собори чии претседатели ,имаат право на 
надоместок на личниот доход („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/69 и 25/72) останува во сила. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила о-смиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕ-

ГРАФИ И ТЕЛЕ,ФОНИ 

Се прогласува Законот за Заед,ницата на југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
н,ародите од 22 ноември 1973 година и на седницата 
на Стопа,нскиот собор од 22 ноември 1973 година. 

ПР бр. 254 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Џавид Нимани, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШ-

ТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

1. Уводни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување на правилно и непречено 

функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај (во понатамошниот текст: 
ПТТ сообраќајот) како единствен технички и техно-
лошки систем, организациите на здружениот труд на 
ПТТ сообраќајот (во понатамошниот текст: ПТТ ор-
ганизациите) задолжително се здружуваат во Заедни-
ца на југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(во понатамошниот текст: Заедницата на ЈПТТ). 

Како единствен технички и технолошки систем, 
во смисла на овој закон, се подразбира системот со 
ној се обезбедува техничко единство на поштенска-
та, телеграфската и телефонската мрежа во Југосла-
вија (во понатамошниот текст: ПТТ мрежата) и 
единствена технологија во вршењето на преносот на 
поштенски пратки и на телеграфски и телефонски 
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соопштенија (во понатамошниот текст: ПТТ услу-
гите), заради овозможување на координарана работа 
и развој на поштенските, телеграфските и телефон-
ските капацитети (во понатамошниот текст: ПТТ ка -
пацитетите) и правилно и уредно давање ПТТ услуги 
на сите корисници на ПТТ услуги. 

Член 2 
ПТТ мрежата, според своите технички ^каракте-

ристики и функцио-нални својства, претставува 
единствена и поврзана целина и мора да се гради и 
да се одржува така што да обезбедува непречен 
внатрешен -и меѓународен ПТТ со-обраќај и правилно 
и уредно задоволување на општествените потреби 
од ПТТ услуги. 

Член 3 
Техничкото единство на ПТТ мрежата и еди,нс-

твената технологија во вршењето на ПТТ услуги се 
обезбедува со Генералниот план на ПТТ мрежата, 
со програмата за развој на магистралните и меѓуна-
родните ПТТ капацитети, со општиот ред за превоз 
на поштенски пратки и со други акти што, во рам-
ките на Заедницата на ЈПТТ, заеднички ги донесу-
ваат ПТТ организациите. 

Со Генералниот план на ПТТ "мрежата се утвр-
дуваат начелата и основните технички услови за 
организацијата, изградбата и одржувањето на ПТТ 
мрежата. 

Со програмата за развој на магистралните и ме-
ѓународните ПТТ капацитети се утврдува развојот 
на тие капацитети за одреден временски период, 
согласно со Генералниот план на ПТТ мрежата. 

Со општиот ред за превоз на поштенски пратки 
се утврдуваат организацијата и начинот на превозот 
на поштенските пратки. 

2. Организација и делокруг на Заедницата на ЛПТТ 

Член 4 1 

Заедницата на ЗПТТ е самоуправна деловна за-
едница на здружените ПТТ организации и има 
СВОЈСТВО на правно лице. 

Врз Заедницата на ЈПТТ се применуваат и од-
редбите на прописите за деловно здружување, ако 
со овој закон не е поинаку одредено. 

Член 5 
Во Заедницата на ЈПТТ може да се здружи и 

поштенската штедилница, ако тоа се предвиди со 
актот за нејзиното основање, како и организациите 
на здружениот труд кои се занимаваат со дејност 
од значење за ,развојот и вршењето на ПТТ сообра-
ќајот или со уна,предување на ПТТ сообраќајот, под 
условите утврдени со самоуправната спогодба за 
здружување на ПТТ организациите, 

Член 6 
Во остварувањето на задачите од член 1 на овој 

закон, ПТТ организациите, во рамките на Заедни-
цата на ЈПТТ, заеднички: 

1) работат врз унапредувањето на ПТТ сообра-
ќајот како единствен технички и технолошки сис-
тем и на развојот на ПТТ капацитетите, согласно со 
општиот развој на земјата и со потребите на сто-
панството и на другите корисници на ПТТ услуги; 

2) го уредуваат организирањето и вршењето на 
ПТТ сообраќајот, организирањето и вршењето на 
постојана контрола и повремени прегледи на ПТТ 
капацитетите и одржувањето на тие капацитети; 

3) ги утврдуваат техничките услови што мораат 
да ги исполнуваат ПТТ објектите, постројките, уре-
дите и друга опрема која се вградува во ПТТ мре-
жата и условите за проектирање, градење, одржу-
вање и искористување на ПТТ мрежата, со кои се 
обезбедува правилно и непречено функционирање 
на ПТТ сообраќајот; 

4) одлучуваат за усвојувањето на системите и 
типовите ма постројките, уредите и на друга опрема 
која може да се вградува во ПТТ мрежата и ги ут-
врдуваат интерните стандарди и типови за построј-
ките, уредите и опремата во ПТТ сообраќајот како 
единствен технички и технолошки систем; 

5) ја утврдуваат номенклатурата на ПТТ услу-
гите и општите услови за вршење на тие услуги, ги 
одредуваат единствените цени за обични писма и 

/ поштенски картички во внатрешниот ПТТ сообраќај 
и цените на ПТТ услугите во меѓународниот ПТТ 
сообраќај' и ги пресметуваат ПТТ услугите во меѓу-
народниот ПТТ сообраќај со странските ПТТ уп-
рави; 

6) издаваат поштенски марки и вредносници и 
телефонски и телеграфски именик на Југославија и 
ја уредуваат продажбата на поштенските марки 
како средства за плаќање на одредени поштенски 
услуги; 

7) во спогодба со Службата на општественото 
книговодство, ги утврдуваат начинот и условите под 
кои ќе вршат одредени работи на благајничката 
служба (уплати и исплати); 

8) вршат работи во врска со остварувањето на 
нивните права и обврски во спроведувањето на ме-
ѓународните конвенции и на другите спогодби од 
областа на меѓународниот ПТТ сообраќај, работат 
врз унапредувањето на, ПТТ врските со странство и 
соработуваат со меѓународните организации и со 
странските ПТТ управи; 

9) преземаат мерки за развивање на готовноста 
на ПТТ организациите и на ^Заедницата па ЈПТТ за 
извршување на задачите од општонародната одбра-
на и безбедноста на земјата. 

,Со самоуправната спогодба да здружување, ПТТ 
организациите мозќат да одредат и други работи од 
заеднички интерес што заеднички ќе ги вршат во 
рамките на Заед,ницата на ЈПТТ. 

Член 7 
Со самоуправните спогодби ПТТ организациите 

ги уредуваат следните прашања и односи: 
1) ги донесуваат Генералниот план на ПТТ мре-

жата, програмата з,а развој на магистралните и ме-
ѓународните ПТТ капацитети и мерките за нивното 
извршување и утврдуваат кои капацитети се сме-
таат како магистрални и меѓународни ПТТ капаци-
тети; 

2) ја утврдуваат меѓусебната синхронизација на 
. изведувањето на работите на изградба, реконструк-

ција и проширување на магистралните, меѓународ-
ните и други ПТТ капацитети заради обезбедување 
на што поцелосно користење на сите к а п а ц и т е т на 
ПТТ мрежата; 

3) го утврдуваат општиот ред за превоз на пош-
тенски пратки и го уредуваат начинот за утврду-
вање на трошоците за превоз на поштенските прат-
ки и меѓусебните односи во врска со плаќањето на 
тие трошоци; 

4) Ги уредуваат начинот, обемот и условите за 
заедничко користење на капацитетите, начинот 
на утврдувањето на надоместоците и другите меѓу-
себни односи во врска со тоа користење; 

5) ги утврдуваат мерилата и начинот на утврду-
вањето на уделот на одделни ПТТ организации во 
остварениот приход од извршените услуги во меѓу-
народниот ПТТ сообраќај; 

6) ги утврдуваат задачите и основите за орга-
низирање контрола на извршувањето на одредени 
работи во ПТТ организациите, кои се од значење за 
правилен развој и непречено функционирање на 
ПТТ сообраќајот како единствен технички и техно-
лошки систем, и за обезбедување на трајно спрове-
дување на таа контрола. 

Ако исклучувањето на самоуправна спогодба 
по прашањата од став 1 на овој член би можело да 
предизвика неправилно функционирање на ПТТ 
сообраќајот, највисокиот орган на управувањето на 
Заедницата на ЈПТТ може да донесе привремена 
одлука за регулирање на односното прашање. 
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Привремената одлука од став 2 на овој член: 
џажн до денот на склучувањето на самоуправна 
спогодба на ПТТ организација за односното праша-
ње, но не подолго од три месеци од денот на донесу-
вањето на таа одлука. 

Член 8 
Со самоуправната спогодба за здружување, ПТТ 

организациите ги уредуваат меѓусебните односи во 
врска со здружувањето; начинот на остварувањето 
на целите на здружувањето; основните начела на 
организацијата на управувањето во Заедницата 'на 
ЈПТТ; начинот на одлучувањето и начинот на усо-
гласувањето на ставовите во спорните прашања; 
задачите и работите на Заедницата на ЈПТТ; пра-
шањата и односите кои, покрај оние од член 7 став 
1 на овој закон, се уредуваат со самоуправни спо-
годби и постапката за спогодување; начинот и пос-
тапката за донесување на привремените одлуки од 
член 7 став 2 на ОВОЈ закон; прашањата и односите 
кои се.уредуваат со општи акти на Заедницата на 
ЈПТТ; работите во кои ограните на Заедницата на 
ЈПТТ донесуваат заклучоци кои се задолжителни за 
ПТТ организациите; условите под кои другите орга-
низации на здружениот труд можат да и пристапат 
на Заедницата на ЈПТТ; начинот на финансирањето 
на Заедницата на ЈПТТ и други прашања од зна-
чење за работата на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 9 
Во Заед,ницата на ЈПТТ се организира заеднич-

ка контрола на вршењето на работите во ПТТ ор-
ганизациите, кои се од значење за правилен развој 
и непречено функционирање на ПТТ сообраќајот 
Ќако единствен технички и технолошки систем, и се 
обезбедува трајно спроведување на таа контрола. 
При вршењето на оваа контрола се проверува осо-
бено . V 

1) дали изградбата, реконструкцијата и проши-
рувањето на магистралните и меѓународните ПТТ 
капацитети се врши согласно со Генералниот план 
на ПТТ мрежата и со програмата за развој на ма-
гистралните и меѓународните ПТТ капацитети; 

2) дали магистралните и меѓународните ПТТ ка-
пацитети се одржуваат во состојба што обезбедува 
уреден и непречен ПТТ сообраќај; 

3) дали ПТТ сообраќајот се врши според одред-
бите за организацијата и правилното и ^уредното 
функционирање на ПТТ сообраќајот како единствен 
технички и технолошки систем и за општите услови 
за вршење на ПТТ услуги; 

4) дали меѓународниот ПТТ сообраќај" се врши 
според одредбите на меѓународните конвенции и на 
другите спогодби од областа на меѓународниот ПТТ 
сообраќај, 

Организацијата на контролата од став 1 на овој 
член и обезбедувањето на трајно вршење на таа 
контрола ги уредуваат ПТТ организациите заеднич-
ки, во рамките на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 10 
Заедницата на ЈПТТ има статут кој се донесува 

на начин утврден со самоуправната спогодба за 
здружување. 
- Со Статутот на Заедницата на ЈПТТ поблиску 

се уредуваат прашањата и односите кои се опфа-
тени со самоуправната спогодба за здружување, пра-
шањата и односите за кои со таа спогодба е одре-
дено дека ќе се регулираат со статутот, и другите 
прашања кои се од значење за работата на Заедни-
цата на ЈПТТ, 

/ 

1 Член 11 
За вршење на работите предвидени со самоуп-

равната спогодба за здружуваше се фор-мира (работ-
на заедница на Заедницата на ЈПТТ (во понатамош-
ниот текст: работната заедница). 

Работниците во (работната заедница и-маат право 
на личен доход и на средства за заедничка потро-
шувачка, согласно со начелото за распределба спо-

ред трудот и со основите и мерилата за распределба 
кои важат во организациите на здружениот труд, 
како и други самоуправни права согласно со приро-
дата на работите што се вршат во Заедницата на 
ЈПТТ и со заедничките интереси на ПТТ организа-
циите заради кои е формирана оваа работна заед-
ница. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците во работната заедница и на Заедницата 
на / П Т Т се уредуваат со договор помеѓу работната 
заедница и Заедницата на ЈПТТ, согласно со зако-
нот и со самоуправната спогодба за здружување. 

Член 12 
Ако трајно врши одредена стопанска дејност, 

работната заедница или, дел од таа работна заед-
ница се формира како основна организација на 
здружениот труд. 

Делот на работната заедница кој се формира 
како основна организација на здружениот труд спо-
ред одредбата на став 1 на ОВОЈ член своите односи 
со ПТТ организациите ги уредува со договор што го 
склучува со Заедницата на ЈПТТ, согласно со само-
управната спогодба за здружување. 

Делот од работната заедница кој се формира 
како основна организација на здружени.от труд и 
преостанатиот дел од работната заедница, своите 
меѓусебни односи ги уредуваат со договор. 

Основ,ната организација од став 1 на овој член 
може да учествува во управувањето на Заедницата 
на ЈПТТ, согласно со самоуправната спогодба за 
здружување. 

Член 13 
Остварувањето на правата на работниците во 

работната заедница и во делот на таа работна заед-
ница кој се формирал како основна организација на 
здружениот труд според одредбата на член 12 став 1 
на овој зако-н, не може да биде во спротивност со 
остварувањето на задачите на Заедницата на ЈПТТ 
и врз нив не можат да се пренесуваат правата, ов-
ластувањата и одговорностите на Заедницата на 
ЈПТТ. 

3. Односи со органите на^ федерацијата 

Член 14 
, Заедницата на ЈПТТ е долж,на за прашањата од 

делокругот на Заедницата на ЈПТТ да ги известува 
Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет, на4 

нивно барање. 

Член 15 ' 
Сојузниот и з в р т е н совет врши надзор над зако-

нитоста на работата на Заедницата на ЈПТТ. 
Во вршењето на надзорот над законитоста на 

работата на Заедницата на ЈПТТ Сојузниот извр-
шен сове? може да ги запре од извршување с а м о у к 
равните спогодби иа ПТТ организациите и општите 
акти на органите на Заедницата на ЈПТТ, ако најде 
дека тие се во спротивност со законот. 

Сојузниот извршен совет ќе поведе постапка 
пред Уставниот суд на Југославија заради оцена 
на законитоста на запрената самоуправна спогодба 
односно општ акт. 

Ако Сојузниот извршен совет не поведе пос-
тапка за оценување на законитоста во рок од 15 
дена од денот на запирањето, престанува да важи 
актот за запирање на самоуправната спогодба одно-
сно iia општиот акт. 

Член 16 
Ако ПТТ организациите, во рамките на Заедни-

цата на ЈПТТ, заеднички не обезбедат вршење на од-
делни работи од член 6 став 1 и од член 7 став 1 
на овој закон, Сојузниот извршен совет, врз основа 
на усогласени ставови со надлежните републички и 
покраински органи, ќе одреди привремени мерки 
неопходни за функционирање на ПТТ сообраќајот 
како единствен технички и технолошки систем. 
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Важноста на привремените мерки од став 1 на 
овој член престанува кога ПТТ организациите, во 
рамките на Заедницата на ЈПТТ, ќе обезбедат вр-
шење на работите од член 6 став 1 и од член 7 
став 1 на овој закон. 

4. Преодни и завршни одредби 

Член 17 
Организаци јата, работата и работењето на 

постојната Заедница на југословенските пошти, те-
леграфи и телефони ќе се ^сообрази со одредбите 
на овој закон во рок од една година од денот на 
влегување во сила на овој закон. 

Сообразување^ од став 1 на овој член ќе се 
спроведе врз основа на самоуправната спогодба за 
здружување на ПТТ организациите кои, според од-
редбите на овој закон, задолжително се здружуваат 
во Заедница на ЈПТТ. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на Законот за ор-
ганизацијата на Југословенските пошти телеграфи и 
телефони (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71) кои се однесуваат на Заедни-
цата на ЈПТТ, и одредбите на чл. 1а до 1в и на чл. 
12а до 12ѕ од Законот за техничките мери („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 55/69 и 13/73), доколку 
се однесуваат на ПТТ ,сообраќајот. 

Член 19 \ 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

882. 

Врз основа на Уставниот амнадман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИ-

ТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ТРАНСПОРТОТ СО 
НАФТОВОДИ И ГАСОВОДИ 

Се прогласува Законот за основите на безбед-
носта на транспортот со нафтоводи и гасоводи, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 22 ноември 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 22 ноември 1973 
година. 

ПР бр. 253 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Џавид Нимани, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНА НА ТРАНС-

ПОРТОТ СО НАФТОВОДИ И ГАСОВОДИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Основите на безбедноста уредени со овој закон 

се однесуваат на транспортот на течни и гасовити 

јаглеводороди (сурова нафта, природен гас и нив-
ни деривати и др.) со нафтоводи и гасоводи. 

Како нафтоводи и гасоводи, во смисла на овој 
закон, се подразбираат подземните и подводните 
нафтоводи и гасоводи, вкопани нафтоводи и гасо-
води со арматурата, подземните прооди за нафто-
води и гасоводи под водените текови, под пруги и 
патишта, тунелите изградени исклучиво за потре-
бите на нафтоводите и гасоводите, надземните дело-
ви на нафтоводите и гасоводите и мостовите за ми-
нување нач нафтоводи и гасоводи кои не служат за 
јавен сообраќај. 

Составни делови на нафтоводите и гасоводите 
се: пумпните и компресорските станици, уредите за 
влегување и излегување на чистачите, помошните 
резервоари и садовите под притисок, блок-станиците 
по должината на трасата, ,уредите за катодна заш-
тита, арматурите, растоварните станици, вентилните 
станици, мерните " станици, мерно-регулационите 
станици и други соодветни постројки и уреди, теле-
комуникационата мрежа која служи исклучиво за 
потребите на нафтоводите и гасоводите и одреден 
простор по должината на трасата на нафтоводите и 
гасоводите (нафтоводниот односно гасоводниот по-
јас). 

Член 2 
Зависно од нивната намена и значење, нафто-

водите и гасоводите можат да бидат за меѓународен 
транспорт, магистрални и локални нафтоводи и га-
соводи. -

Како нафтоводи' и гасоводи за меѓународен 
транспорт, во смисла на овој закон, се подразбираат 
нафтоводите и гасоводите чиј почеток и крај (тер- ^ 
минали) се наоѓаат на територијата на други држа-
ви, а еден нивни дел ми,нува преку територијата на 
Југославија, и нафтоводите и гасоводите чиј поче-
ток или крај се наоѓа на територијата на Југосла-
вија, а крајот односно почетокот — на територијата 
на друга држава. 

Како магистрални нафтоводи и гасоводи, во 
смисла на ОВОЈ закон, се подразбираат нафтоводите 
и гасоводите со кои се врши внатрешен транспорт, 
и тоа: 

1) нафтоводите за транспорт на сурова нафта 
од прирабницата на истовариш^ уред во приста-
ништето до влезната прирабница на резервоарски-
от простор на рафинеријата односно на п,отрошува-
чот или од испратите станици на нафтните полиња 
до резервоарскиот простор на рафинеријата; 

2) нафтоводите за транспорт на нафтени дери-
вати од резервоарскиот простор на производителот 
до резервоарскиот простор на потрошувачот; 

3) гасоводите за транспорт на гас од испрјатните 
станици на нафтно-гасните полиња или од произ-
водствените постројки на га̂ с до приклучокот на гас-
нодистрибутивната мрежа во градовите или во ин-
дустриските односно други постројки, вклучувајќи 
ги и мерно-регулационите станици; 

4) подморските нафтоводи и гасоводи за транс-
порт на сурова нафта или гас; t 

5) нафтоводите и гасоводите за транспорт на су-
рова нафта, гас или на нивни деривати, што се на-
оѓаат на територијата на две или повеќе републики 
и автономни покраини. 

Како локални нафтоводи и гасоводи, во смисла 
на овој закон, се подразбираат: 

1) собирните и приклучните нафтоводи и гасо-
води на нафтните и гасните полиња; 

2) спојните нафтоводи и гасоводи од резерво-
арскиот простор до одделните постројки во рамките 
на рафинеријата, до петрохемиските постројки или 
до други индустриски постројки или резервоари; 

3) гасоводите на гаснодистрибутивната мрежа во 
градовите и во инсталациите на потрошувачите на 
гас и спојните водови во рамките на таквата мрежа. 

Член 3 
Одредбите на овој закон се применуваат врз 

нафтоводите и гасоводите за меѓународен транспорт, 
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ако со меѓународни конвенции и други спогодби не 
е одредено поинаку. 

П. Основи на безбедноста на тарнснортот со нафто-
води и гасоводи 

Член 4 
^Нафтоводите и гасоводите и постројките и уре-

дите кои се нивни соствен дел, мораат да одговараат 
на техничките норми и на условите утврдени со овој 
закон и на техничките прописи и нормативи во по-
глед на безбедноста на транспортот на течни и га-
совити јаглеводороди и да бидат способни за без-
беден и непречен транспорт. 

Техничките прописи и нормативите од став 1 
на овој член за магистралните нафтоводи и гасо-
води и за нафтоводите и гасоводите за меѓународен 
транспорт, како и за постројките и уредите кои се 
нивни составен дел, ќе ги донесе сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот 
секретар за стопанство, со сојузниот секретар за 
труд и социјална политика и со сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

Член 5 
Магистралните нафтоводи и гасоводи и нафто-

водите и гасоводите за меѓународен транспорт мо-
раат да бидат опремени со соодветна телекомуни-

кациска мрежа и со уреди за безбеден и непречен 
пренос на соопштенија во врска со одржувањето 
и искористувањето на тие нафтоводи и гасоводи (во 
натамошниот текст: телекомуникациските уреди 
на нафтоводите и гасоводите). 

За пренесување на соопштенијата од став 1 на 
овој член може да се користи и постојната мрежа 
и уредите на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај, ако и "На таков начин може да 
се осигури безбеден и непречен пренос на соопште-
нија за потребите на нафтоводите и гасоводите. 

Член 6 1 

Нафтоводите и гасоводите можат да се, корис-
тат односно да се пуштат во погон дури откако со 
технички преглед ќе се утврди дека одговараат на 
техничките норми и услови и на техничките про-
писи и нормативи во поглед на безбедноста на тран-
спортот и дека се преземени потребни мерки за 
заштита на човековата средина од опасностите за 
животот и здравјето на луѓето. 

Член 7 
Организацијата на здружениот труд која ги ис-

користува нафтоводот и гасоводот е одговорна за 
правилно и непречено одржување и искористу-
вање на нафтоводот и гасоводот и за безбедноста 
на транспортот со нафтоводи и гасоводи. Таа е 
должна да организира контрола на безбедноста на 
транспортот со нафтоводи и гасоводи и да обезбеди 
постојана контрола и повремени прегледи на нафто-
водите и гасоводите, на постројките и уредите што 
се нивни составен дел и на телекомуникациските 
уреди на нафтоводите и гасоводите. ј 

Член 8 
За нафтоводите и гасоводите, за постројките и 

уредите кои се нивни составен дел и за телекому-
никациските уреди на нафтоводите и гасоводите,' 
мораат да се водат одредени технички и други по-
датоци значајни за безбедноста на транспортот со 
нафтоводи и гасоводи. 

Техничките и друге податоци од став 1 на овоЈ 
член ги води организацијата на здружениот труд 
која ги искористува нафтоводот и гасоводот. 

Организацијата на здружениот труд која ги ис-
користува нафтоводот и гасоводот е должна да ја 
чува инвестиционо-техничката документација спо-
ред која се изградени нафтоводот и гасоводот, по-
стројките и уредите кои се нивни составен дел и 
телекомуникациските уреди на нафтоводот и гасо-
водот, и во таа документација да ги внесува из-
вршените промени на нафтоводот и гасоводот, на 
постројките и уредите кои се нивни составен дел 
или на телекомуникациските уреди на нафтоводот 
и гасоводот. 

За магистралните нафтоводи и гасоводи и за 
нафтоводите и гасоводите за меѓународен^транспорт 
сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спо-
годба со сојузниот секретар за стопанство и со СО-
ЈУЗНИОТ;, секретар за" народна одбрана, може да го 
утврди минимумот на технички и други податоци 
кои мораат да се водат, и рокот на чувањето на по -
датоците и на инвестиционо-техничката докумен-
тација од одредбите на ст. 1 до 3 на овој член. 

Член 9 
Заради обезбедување услови за безбеден и не-

пречен транспорт со нафтоводи и гасоводи 
организациите на здружениот труд што ги 
градат односно искористуваат имаат право на зем-
јиштата и на објектите во општествена сопственост 
и во сопственост на граѓани да изградуваат и одр-
жуваат нафтоводи и гасоводи' и да поставуваат и 
одржуваат постројки и уреди кои се составен дел 
од нафтоводот и гасоводот и од телекомуникаци-
ските уреди на нафтоводот и гасоводот. 

Правото од став 1 на овој член организациите 
на здружениот труд што ги градат односно искорис-
туваат нафтоводите и гасоводите го остваруваат на 
начинот и под условите предвидени со прописите 
за експропријација. 

Член 10 
Преку, под или покрај нафтоводот и гасоводот 

можат да се градат градежни и друѓи објекти, да 
се подигаат постројки и да се поставуваат елек-
трично-телеграфско-телефонски линии и подземни 
кабли — само на одредена оддалеченост односно 
растојание од нафтоводот и гасоводот, од построј-
ките и уредите кои ^е нивни составен дел и од те-
лекомуникациските уреди на нафтоводот и гасово-
дот — и под услови што обезбедуваат сигурност на 
луѓето и на имотот и заштита на нафтоводот и га-
соводот, на постројките - и уредите кои се нивни 
составен дел и на телекомуникациските уреди на 
нафтоводот и гасоводот утврдени со техничките 
прописи и со нормативите за изградба, искористу-
вање, -одржување и заштита на нафтоводот и гасо-
водот. 

Објектите, постројките, линиите и каблите од 
став 1 на овој член можат да се градат, да се поди-
гаат односно да се поставуваат само ако инвести-
торот располага со потврда од организацијата на 
здружениот труд која ги искористува нафтоводот 
и гасоводот дека се исполнети условите од став 1 
на овој член. 

Член 11 % 
На земјиштата и објектите на кои постои пра-

во на сопственост и на кои се наоѓаат или покрај 
кои минуваат нафтоводи и гасоводи, по,стројки и 
уреди кои се нивни составен дел и телекомуника-
циони уреди на нафтовод и гасовод, не смеат да се 
преземаат работи кои на кој^и да е начин би го 
попречувале или оневозможувале безбеден и не-
пречен транспорт со нафтоводи и гасоводи од-
носно функционирањето на постројките и уредите 
кои се нивни составен дел или на телекомуникаци-
ските уреди на нафтоводот и гасоводот, пред да и 
се поднесе за тоа писмена пријава на организаци-
јата на здружениот труд која го искористува наф-
товодот или гасоводот заради преземање на соодвет-

Среда, 28 ноември 1973 



Страна "1810 - Број 64 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 28 ноември 1973 

ни заштитни мерки за обезбедување на нафтоводот? 
и гасоводот, на постројките и на уредите кои се 
нивни составен дел и на телекомуникациските уре-
ди на нафтоводот и гасоводот. ^ 

Пријавата од став 1 на овој член мора да се до-
стави најдоцна еден месец пред почетокот на изве-
дувањето на работите. 

Член 12 
Организацијата на здружениот труд која ги 

гради односно ги искористува^нафтоводот и гасово-
дот, има право и должност да ги презема потреб-
ните мерки за заштита на луѓето и имотот и за заш-
тита на нафтоводот и гасоводот, на постројките и 
на уредите кои се нивни составен дел и на телеко-
муникационите уреди на нафтоводот и гасоводот. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член е должна посебно да се грижи за тоа, 
при преземањето на мерките од став 1 на овој член 
во што помала мера да им се нанесува штета на 
постројките, уредите, објектите и на другите под-
вижни и недвижни предмети во општествена соп-
ственост на граѓани. 

Техничките прописи и нормативи за заштитни-
те мерки од став 1 на овој член ги донесува сојуз-
ниот секретар за сообраќај и врски, во спогодба со 
сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот се-
кретар за внатрешни работи. 

Член 13 
1 Забранет е пристапот на неовластени лица кон 
надземните објекти, постројките и уредите на наф-
товодот и гасоводот и кон заграденото земјиште ка-
де што се наоѓаат објектите, постројките и уредите 
на нафтоводот и гасоводот. 

Член 14 
Забрането е да се отстрануваат или да им се 

нанесува каков и да е дефект на нафтоводите и га-
соводите, на постројките и на уредите кои се нивни 
составен дел и на телекомуникационите уреди наж 

нафтоводот и гасоводот и да се отстрануваат озна-
ките на трасата на 'нафтоводот и гасоводот. 

Ш . Надзор 

Член 15 
Со надзорот над спроведувањето на одредбите 

на овој закон особено се проверува: 
1) дали транспортот со-нафтоводи и гасоводи се 

врши на начин и под услови утврдени со овој за-
кон и дали се спроведуваат мерките што се однесу-
ваат на безбедноста на транспортот со нафтоводи и 
гасоводи; 

2) дали организацијата на здружениот труд ко-
ја ги искористува нафтоводот и гасоводот органи-
зирала контрола на безбедноста на транспортот со 
нафтоводи и гасоводи и дали обезбедила постојано 
спроведување на таа контрола и повремени пре-
гледи на нафтоводот и гасоводот, на постројките и 
уредите кои се нивни составен дел и на телекому-
никационите уреди на нафтоводот и гасоводот; 

3) дали нафтоводите и гасоводите, постројките 
и уредите кои се нивни составен дел и телекому-
иикационите уреди на нафтоводите и гасоводите 
правилно и уредно се одржуваат; 

4) примената на техничките нормативи за из-
градба, реконструкција, искористување и одржува-
ње на нафтоводите и гасоводите и на техничките 
нормативи за безбеден транспорт со нафтрводи и 
гасоводи и за нивната заштита; 

5) преземањето на заштитни мерки за обезбеду-
вање на нафтоводот и гасоводот, на постројките и 
уредите кои се нивни составен дел и на телекому-
никациските уреди на нафтоводот и гасоводот. 

IV. Казнени одредби 

Член 16 I 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански ,престап организација на 
здружениот труд која гради односно искористува 
нафтовод или гасовод: / 

1) ако нафтоводот или гасоводот, постројката 
или уредот кој е негов составен дел, или телекому-
никацискиот уред на нафтоводот ц гасоводот не од-
говара на техничките норми или на условите утвр-
дени со овој закон, или на техничките прописи или 
нормативи во поглед на безбедноста на транспортот 
на течни или , гасовити јагленводороди, или ако 
нафтоводот или гасоводот не го одржува така што 
да е оспособен за безбеден и непречен транспорт 
(член 4); 

2) ако магистралниот нафтовод или гасовод, 
или нафтоводот или гасоводот за меѓународен тран-
спорт, не го опреми со соодветна телекомуникаци-
ска мрежа или со уреди за безбеден и непречен 
пренос на соопштенија во врска со одржувањето 
или искористувањето на нафтоводот или гасоводот 
(член. 5). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружениот труд со парична казна од 1.000 до 
30.000 динари. 

Член 17 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе 

се казни, за стопански престап организација на 
здружениот труд која искористува нафтовод или 
гасовод, ако пушти во погон нафтовод или гасовод 
пред да се утврди со технички преглед дека нафто-
водот или гасоводот одговара на техничките норми 
и услови, на техничките прописи и нормативи во 
поглед на безбедноста на транспортот, и дека се 
преземени потребните мерки за заштита на човеко-
вата средина од опасноста за животот и здравјето 
на луѓето (член 6). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице ЕО организацијата 
на здружениот труд со парична казна од 500 до 
15.000 динари. 

Член 18 
Организацијата на здружениот труд која иско-^ 

ристува нафтовод или гасовод ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 5.000 до 50.000 динари: 

1) ако нафтоводот или гасоводот, постројката 
или уредот кои се негов составен дел, или телеко-
муникацискиот уред на нафтоводот или на гасово-
дот, не го одржува или не го искористува на про-
пишаниот начин, или ако не организирала контро-
ла на безбедноста на транспортот со нафтоводот 
или гасоводот или не обезбедила непрекинато спро-
ведување на таа контрола или повремени прегледи 
на нафтоводот или на гасоводот, на постројката или 
на уредот кои се негов составен дел или на теле-
комуникациските уреди на нафтоводот или гасово-
дот (член 7); 

2) ако не ги води пропишаните технички или 
други податоци за нафтоводот или гасоводот, за 
постројката или уредот кои се негов составен дел 
или за телекомуникациониот уред на нафтоводот 
или гасоводот, или ако не ги чува или не ги внесува 
потребните' промени во инвестиционо-техничката 
документација според која е изграден нафтоводот 
или гасоводот, постројката или уредот кои се негов 
составен дел или телекомуникацискиот уред на 
нафтоводот или гасоводот (член 8); 

3) ако не ги преземе потребните мерки за заш-
тита на луѓето и имотот, на нафтоводот или гасово-
дот, на постројката или уредот кои се негов соста-
вен дел или на телекомуникациските уреди на наф-
товодот или гасоводот (член 12). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд со парична казна од 300 до 10.000 
динари. 
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Член 19 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казим за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице: 

1) ако не ја дозволи или ја попречува изград-
бата, одржувањето или искористувањето на нафто-
водот или гасоводот, или ако на земјиштето што го 
користи не го дозволи или го попречува поставува-
њето или одржувањето на постројката или уредот 
кој е составен дел на нафтоводот или гасоводот 
или на телекомуникацискиот уред (на нафтоводот 
или гасоводот (член 9 став 1); 

2) ако пристапи кон изведување на работи на 
земјиштето или на објектот на кој се наоѓа или 
покрај кој минува нафтовод или гасовод, постројка 
или уред кои се негов составен дел или телекому-

. никационен уред на нафтовод или гасовод пред да 
и го пријави ова писмено, во пропишаниот рок, на 
организацијата на здружениот труд што го иско-
ристува нафтоводот или гасоводот (член 11); 

3) ако не и дозволи или ако и попречува на ор-
ганизацијата на здружениот труд која гради од-
носно искористува нафтовод или гасовод да ги "пре-
зема потребните мерки за заштита на луѓето и имо-
тот, на нафтоводот или гасоводот, на постројката 
или уредот кои се нивни составен дел или на теле-
комуникационите уреди на нафтовод или гасовод 
(член 12). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или во друго правно лице со па-
рична казна од 200 до 5.000. динари. 

Член 20 
Со парична^ казна од 200 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако како сопственик на земјиште или на 

зграда изврши кое и да е од дејствијата од член 
19 став 1 на овој закон; 

2) -ако неовластено стапи на надземен објект, 
на постројка или на уред од нафтовод или гасовод, 
или се движи на заградено земјиште на кое се 
наоѓа објект постројка, уред или објект на нафто-
вод или гасовод (член 13); 

3) ако отстранува или му нанесува каков и да 
е дефект на нафтовод или на гасовод, на построј-
ка или уред кој е негов составен дел или на теле-
комуникационен уред на нафтовод или гасовод, или 
ако ги отстранува ознаките на трасата на нафтово-
дот или гасоводот (член 14). 

V. Завршна одредба 

Член 21 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1974 го-

дина. 

надоместоците на личните доходи на сујузните пра-
теници и функционери, се зголемува во 1973 година 
на име животни трошоци за 300 динари. 

2. Правото според точка 1 од оваа одлука им 
припаѓа и на сојузните пратеници и функционери 
кои остваруваат личен доход во Сојузната скупш-
тина според Законот за работата и правата на со-
јузните пратеници и функционери на кои им пре-
станала функцијата и на оние сојузни пратеници и 
функционери на кои правата според тој закон им 
престанале од 1 декември 1972 година. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува, да важи Одлуката за зголемување 
односно намалување на надоместоците на личните 
доходи на сојузните пратеници и функционери 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/70). 

4. Правата утврдени со оваа одлука им припа-
ѓаат на сојузните пратеници ^ и функционери Од 1 
јули 1973 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 890 
23 ноември 1973 година 

Белград ^ 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Џавид Нимани, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

883. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, а во врска со член 13 став 2 и чл. 25 и 26 од 
Законот за надоместоците на личните доходи на со-
јузните пратеници и функционери, Сојузната скуп-
штина, на предлог од Административната-комисија, 
на седницата на Соборот на народите од 22 ноем-
ври 1973 година и на седницата на Општествено-
-политичкиот собор од 22 ноември 1973 година, до-
несе 

1 о д л у к а 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА! 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
И ФУНКЦИОНЕРИ ВО 1973 ГОДИНА СО ЖИВОТ-

НИТЕ ТРОШОЦИ 

1. Надоместокот на личните доходи на сојузните 
пратеници и функционери од член 4 на Законот з% 

884. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 и Уставниот амандман XXIII точка 2 став 1, 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 22 ноември 1973 година и на седницата 
на Општествено-политичкиот Собор од 22 ноември 
1973' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА 
ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕ-
НИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Сојузната скупштина со Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Сојузниот извршен совет, Претседателст-
вото на Сојузот на комунистите на Југославија, 
Претседателството на Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југо-
славија, Претседателството на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, Претседателството 
на Сојузот на здруженијата на борците од Народ-
ноослободителната војна на Југославија и со Управ-
ниот одбор на Стопанската комора на Југославија, 
ќе склучи Општествен договор за основите и мери-
лата за утврдување на надоместоците на личните 
доходи и на другите примања на сојузните прате-
ници и функционери во федерацијата. 

2. Предлогот на Општествениот договор за ос-
новите и мерилата за утврдување на надоместоците 
на личните доходи и на другите примања на сојуз-
ните пратеници и функционери во федерацијата се 
прилага кон оваа одлука и е нејзин составен дел, 
а ќе го потпише, од името на Сојзуната скупштина, 
Претседателот на Сојузната скупштина. 

3. Согласно со склучениот Општествен договор, 
основите д мерилата за утврдување на надода-
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стоците на личните доходи и на другите примања 
на сојузните пратеници и функционери во федера-
цијата, Сојузната скупштина со посебен пропис ќе 
го одреди износот на надоместокот на личните до-
ходи и на другите примања на сојузните пратеници 
и функционери што ги избира или именува Сојуз-
ната скупштина. 

4. Членот на Комисијата за следење и примену-
вање на овој договор, кој во смисла на член 17 на 
овој договор го следи неговото спроведување и на 
потписниците на договорот им предлага соодветни 
мерки, го одредува Претседателството на Сојузната 
скупштина. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 896 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

v Џавид Нимани, с. р. 

на 
Претседател 

Општествеио-политич-
киот собор, 

Радомир Коматиеа, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

II. Основи и мерила за утврдуваше на надоместо-
ците на личните доходи 

Член 3 
На сојузните пратеници и функционери од член 

1 на овој договор им припаѓа надоместок на лични-
те доходи во дросечниот износ што го оствариле на 
поранешна должност во последните дванаесет ме-

^ сеци. 
Месечниот износ на надоместокот на личниот 

доход, одреден на начинот од став 1 на овој член, 
не може да биде помал од износот што ќе се утвр-
ди со општ акт. 

Општиот акт од став 2 на овој член го доне-
суваат: 

1) за сојузните пратеници и функционерите што 
ги избира или именува Сојузната скупштина - -
Сојузната скупштина; 

2) за членовите на Претседателството на СФРЈ, 
за членовите на Советот на федерацијата и за ге-
нералниот секретар на Претседателството на СФРЈ 
— Претседателството на СФРЈ; 

3) за функционерите на постојана работа во 
општествено-политички и самоуправни организа-
ции — надлежните извршни органи. 

Член 4 
Надоместокот на личниот доход, утврден според 

одредбите на член 3 на овој договор, се наголемува 
на име работно искуство изразено во признаениот 
пензиски стаж, и тоа: 

885. 

Врз основа на Уставниот амандман XXIII точка 
2, Сојузната скупштина, Претседателството на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Претседателството 
на СКЈ, Претседателството на Сојузната конферен- v 
ција на ССРНЈ, Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, п р е т с е д а -
телството на СЗБНОВ на Југославија и Управниот 
одбор на Стопанската комора на Југославија склу-
,чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА СОЈУЗНИТЕ ПРА-
ТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат основите и ме-

рилата за одредување на надоместоците на личните 
доходи и на другите примања на сојузните пратени-
ци и на функционерите што ги избира, чиј избор го 
прогласува или ги именува Сојузната скупштина, 
на изборните функционери на постојана работа во 
^пштествено-политички и самоуправни организации 
во федерацијата, како и на генералниот секретар на 
Претседателството на СФРЈ и на генералниот се-
кретар на Стручната служба на Претседателството 
на СКЈ. 

Одредбите од овој договор се однесуваат и на 
соодветните функционери во органите на други 
општествено" политички и самоуправни организации 
и заедници на ниво на федерацијата, што ќе при-
стапат кон овој договор. 

Член 2 
Општите акти со кои се одредуваат надоместо-

ците на личните доходи и другите примања на со-
јузните пратеници и функционери се донесуваат со-
гласно со основите и мерилата, што се утврдени со 
рвој договор, 

.1) од 5 до 10 години стаж 
2) надч 10- до 15 години стаж 
3) над 15 до 20 години стаж 

над 20 до 25. години стаж 
5) над 25 до 30 години стаж 
6) над 30 до 35 години стаж 
7) над 35 години стаж 

1%, 
2%, 
4%, 
6%, 
8%, 

10%, 
12%. 

Процентот од став 1 на овој член се наголемува 
за 2% на жени — сојузни пратеници и функцио-
нери кои имаат од 25 до 35 години пензиски стаж. 

Член 5 
Најголемиот износ на надоместокот на личниот 

доход на сојузен пратеник и функционер, утврден 
врз основа на чл. 3 и 4 од овој договор, не може да 
биде поголем од 9.000 динари^ 

' Член 6 
Надоместокот на личниот доход на сојузните 

пратеници и функционери се усогласува со порас-
тот на животните трошоци и со движењето на про-
сечно остварениот личен доход на вработените во 
стопанството на Југославија во претходното полу-
годие. 

Член 7 
На функционер кој остварува надоместок на 

личниот доход односно личен доход во друга орга-
низација односно орган му припаѓа дел од надо-
местокот на личниот доход за вршење функција" 
најмногу во износ до 30% од височината на надо-
местокот на личниот доход што е утврден за функ-
цијата што ја врши. 

\ 

Делот на надоместокот на личниот доход од 
став 1 на овој член, заедно со износот на месечниот 
личен доход што функционерот го прима на своето 
работно место, не може да биде поголем од износот 
на надоместокот на личниот доход 'одреден за таа 
или соодветна функција., 

Член; 8 
Сојузните пратеници и функционери што ги 

избира, или ги именува Сојузната скупштина,, по 
престанокот на функцијата, ги користат правата 
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што се утврдени со Законот за работата и правата 
на сојузните пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата. Со општите акти, под ус-
лови утврдени со Законот за работата и правата на 
сојузните пратеници и функционери на кои им пре-
станала функцијата и со прописите донесени врз ос-
нова на тој закон, можат да се утврдат овие пра-
ва и за соодветни функционери од членч1 на овој 
договор кои пред изборот на тие функции не биле 
сојузни пратеници. 

III. Други примања 

Член 9 
Месечниот паушален надоместок на трошоци 

што му припаѓа на сојузен пратеник: за вршење на 
пратеничка функција во изборната единица изнесу-
ва 750 динари, со тоа што не му припаѓа дневница 
при патување во изборната единица. 

Надоместокот од став 1 на овој член им припа-
ѓа и на членови на Претседателството на СФРЈ на 
претседателот и на членови на Сојузниот извршен 
совет. 

На секретарот на Извршното биро на Претседа-
телството на СКЈ за вршење на таа функција му 
припаѓа надоместок во месечен износ од 1.000 ди-
нари. 

Член 10 ' 
Дневницата за службено патување на сојузни 

пратеници и функционери изнесува 250 динари. 
Износот на дневницата утврден во ' став 1 на 

овој член се усогласува со движењето на трошо-
ците за услуги. 

Дневниците за службено патување во странство 
се одредуваат според прописите на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 11 
На функционерите им припаѓа надоместок по-

ради одвоен живот од семејство во месечен износ 
од 1.750 динари. 

Член 12 ' 
Сојузен пратеник односно функционер може да 

користи автомобил во лична сопственост за служ-
бени цели. 

Со општиот акт се утврдуваат поблиските усло-
ви за користење на автомобил во лична сопстве-
ност за службени цели. 

Надоместокот за користење на автомобил во 
лична сопственост во случаите од ст. 1 и 2 на овој 
член изнесува 1 динар по изминат километар. 

Член 13 
На функционер му припаѓа надоместок на тро-

шоци за селидба од местото на живење до местото 
во кое врши функција, а по престанокот на функ-
цијата — од местото ве кое вршел функција до ме-
стото во кое има намера да живее. 

Надоместокот на селидбените трошоци од став 
1 на овој член се исплатува спрема сметката на пре-
возникот. 

На функционерот при селидбата, покрај тро-
шоците на превозот, му припаѓа и надоместок во 
височина на едномесечен надоместок на личниот 
Доход. 

Член 14 
На сојузниот пратеник односно функционер му 

припаѓа надоместок за користење на годишен одмор 
во износ кој не може да биде поголем од просечно 
остварениот личен доход на вработените во стопан-
ството на Југославија во претходната година. 

Со општ акт се утврдува височината на надо-
местокот од став 1 на овој член. 

Член 15 
Во случај на смрт на сојузен пратеник односно 

функционер, на лицето што го извршило погребот му 
припаѓа надоместок на име трошоци за погребот во 
височина на двомесечен надоместок на личниот 
доход на умрениот. 

Член 16 
Во случај на остварување на право на пензија, 

на сојузниот пратеник односно функционер му 
припаѓа надоместок во височина на тоимесечен из-
нос на надоместокот на личниот доход. 

IV. Посебни одредби 

Член 17 
Се формира Комисија за следење и применува-

ње на овој општествен договор, која го следи него-
вото спроведување и на потписниците на договорот 
им предлага соодветни мерки 

Претседателот на таа комисија го именува Со-
јузниот извршен совет, а потписниците на овој до-
говор одредуваат по еден свој член во Комисијата. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 18 
Средствата за усогласување на надоместоците 

на личните доходи на сојузните пратеници и функ-
ционери според одредбите на овој договор, во 1973 
година не можат да надмина? износ од 15% од из-
носот на средствата за надоместоци на личните до-
ходи. Тие средства ќе се користат за наголемување 
на надоместоците на личните доходи поред член 4 
на овој договор, а̂  остатокот на средствата — за зго-
лемување на надоместоците на личните доходи на 
име пораст на животните трошоци, и тоа во еднаков 
износ. 

Зголемувањето на надоместоците на личните 
доходи на име пораст на животните трошоци ќе се 
изврши со општи акти на потписниците на овој 
договор. 

Член 19 
Според одредбите на овој договор, за 1973 го-

дина ќе се изврши усогласување на личните дохо-
ди на сојузните пратеници и функционери, кои тој 
доход го остваруваат според Законот за работата и 
правата на сојузните пратеници и функционери на 
кои им престанала функцијата, како и на сојузни-
те пратеници и функционери на кои правата спо-
ред тој закон им престанале од 1 декември 1972 го-
дина. 

На сојузните пратеници и функционери од 
став 1 на овој член им припаѓа надоместок од член 
16 на овој договор. 

Член 20 
Комисијата за следење и применување на овој 

договор ќе пристапи кон разработување на систем-
ски решенија За наградување на функционерите 
во федерацијата врз основите на идната структура и 
организација на органите и организациите во фе-
дерацијата. . А 

Член 21 
Овој договор влегува во сила кога ќе го при-

фати мнозинството на неговите потписници. 

Член 22 
Одредбите од овој договор што се однесуваат на 

утврдувањето на надоместоците на личните доходи 
ќе се применуваат од 1 јули 1973 година, а другите 
одредби на договорот — од денот на донесувањето 
на општите акти, односно од денот на влегувањето 
во сила на Законот за надоместоците на личните 
доходи на сојузните пратеници и функционери. 
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Член 23 
Овој договор се објавува во „Службен лист на , 

СФРЈ". 
АС бр. 896/1 

23 ноември 1973 година 
Белград 

За Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

За Претседателството на СФРЈ, 
Митја Рибичич, с. р. 

За Сојузниот извршен совет, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

За Претседателството на -СКЈ, 
Стане Доланц, с. р. 

За Претседателството на Сојуз-
ната конференција на ССРНЈ, 

Вељко Ми л атевиќ, с. р. 

За Претседателството 
на Советот на Сојузот на син-

дикатите на Југославија, 
Душан Петровиќ, с. р. 

За Претседателството на 
СЗБНОВ на Југославија, 

Маријан Цветковиќ, с. р. 

За управниот одбор на Стопан-
ската комора на Југославија, 

Руди Колат, с. р. 

886. 

Врз основа на Уставниот амандман XXIII точка 
2, Претседателството на^ СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет, Претседателството на Сојузната скупштина, 
Уставниот суд на Југославија, Извршното биро на 
Претседателството на СКЈ, Претседателството на 
Сојузната конференција на ССРНЈ, Претседателс-
твото на Советот на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија, Претседателството на СЗБНОВ на Југосла-
вија и Управниот одбор на Стопанската комора на 
Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
ЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИ-
МАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ СЕ ИМЕНУ-
ВААТ ИЛИ НАЗНАЧУВААТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Општи одредби - : 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат основите и мери-

лата за усогласување на личните доходи и на дру-
гите примања на, функционерите што ги именува 
или назначува Претседателството на,, СФРЈ, Сојуз-
ниот извршен совет, Претседателството и претседа-
телот на Сојузната скупштина, Уставн,иот суд ,на 
Југославија и надлежните органи на општествено-
-политичките и самоуправните организации во фе-
дерацијата. 

Одредбите од овој договор се однесуваат и на 
замениците на сојузниот јавен обвинител, на секре-
тарот на Комисијата за статутарни прашања на СКЈ 
и на секретарите на сојузните одбори на синдика-
тите на Југославија. 

Член 2 
Одредбите од член 1 на овој договор се однесу-

ваат и на соодветните функционери во органите на 

други општествено-политички и самоуправни заед-
ници и организации на ниво на федерацијата, што 

ќе пристапат кон овој договор. 

Член 3 
Општите акти со кои се одредуваат личните до-

ходи и другите примања на функционерите од член 
1 на ОВОЈ договор се донесуваат согласно со основите 
и мерилата што се утврдени со овој договор. 

И. Основи и мерила за усогласување на личните 
доходи 

Член 4 
Основи и мерила за % усогласување на личните 

доходи на функционерите од член 1 на овој договор 
(во понатамошниот текст: функционерите) се: 

1) значењето на функцијата и степенот на одго-
ворноста за вршење на функцијата; 

2) сложеноста и обемот на работите; 
3) степенот на стручноста, способноста и работ-

ното искуство за вршење на функцијата. 
Со општите акти, според основите и мерилата од 

став 1 на овој член, се утврдува најнизок и највисок 
износ на личен доход за одделни функции. 

Општите акти од став 2 на овој член ги донесу-
ваат органите надлежни за именување или назна-
чување, односно надлежните органи на овој договор. 

Член 5 
Личниот доход, утврден според одредбите на 

член 4 на оеој договор, се наголемува на име работно 
искуство изразено во признаениот пензиски стаж, и 
тоа: 

1) од 5 до 10 години стаж 1%; 
2) над 10 до 15 години стаж 2%; 
3) над 15 до 20 години стаж 4%; 
4) над 20 до 25 годи-ни стаж 6%; 
5) над 25 до 30 години стаж 8%; 
6) над 30 до 35 години стаж 10%; 
7) над 35 години стаж 12%. 
Процентот од став 1 на овој член се наголемува 

за 2% на жени — функционери кои имаат од 25 до 
35 години пензиски стаж. 

Член 6 
Личниот доход на функционерите се усогласува 

со порастот на животните трошоци и со движењето 
на просечно остварениот личен доход на вработените 
во стопанството на Југославија во претходното полу-
годие. 

Член 7 
На функционер кој остварува личен доход во 

друга организација односно орган му припаѓа дел од 
личниот доход за вршење на функцијата најмногу 
во износ до 30% од височината на личниот доход 
што е утврден за функцијата што ја врши. \ 

; III. Други примања 

Член 8 
Дневницата за службено патување на функцио-

нер може да изнесува до 250 динари, а нејзината ви-
сочина се утврдува со општ акт. 

Износот на дневницата утврден во став 1 на овој 
член се усогласува со движењето на трошоците за 
услуги. 

Дневниците за службено патување во странство 
се одредуваат според прописите на С О Ј У З Н И О Т извр-
шен совет. 

Член 9 
На функционерите им припаѓа надоместок по-

ради одвоен живот од семејството. Тој надоместок 
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може да изнесува до 1.750 динари, а неговата висо-
чина се утврдува со општ акт. 

Член 10 
На функционер му припаѓа надоместок на тро-

шоци за селидба од местото на живеење до местото 
во кое ја врши функцијата, а по престанокот на 
функцијата — од местото во кое вршел функција до 
местото во кое има намера да живее. 

Надоместокот на селидбените трошоци од став 1 
на ОВОЈ член се исплатува спрема сметката на пре-
возникот. 

На функционерот при селидбата, покрај трошо-
ците на превозот, му припаѓа и надоместок во висо-
чина на едномесечен личен доход. 

Член 11 
На функционерот му припаѓа надоместок за 

користење на годишен одмор во износ кој не може 
да биде поголем од просечно остварениот личен до-
ход на вработените во стопанството на Југославија 
во претходната година. 

Со општ акт се утврдува височината на надомес-
токот од став 1 на овој член. 

Член 12 
Во случај на смрт на функционер, на лицето 

што го извршило погребот му припаѓа надоместок на 
име трошоци за погребот во височина на двомесечен 
личен доход на умрениот. 

Член 13 
Во случај на остварување на право на пе-нзија, 

на функционерот му припаѓа надоместок во висо-
чина на тримесечен износ на личниот доход. 

IV. Посебни одредби 

Член 14 
Се формира Комисија за следење и примену-

вање на ОВОЈ договор, КОЈ а го следи неговото спрове-
дување и на потписниците на договорот им предлага 
соодветни мерки. 

Претседателот на таа комисија го именува Со-
јузниот извршен совет, а потписниците на овој до-
говор одредуваат во Комисијата по еден свој член. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 15 
Средствата за усогласување -на личните доходи 

на функционерите во 1973 година не можат да над-
минат 15% од шестмесечниот износ на средствата за 
нивните лични доходи пресметан врз основа на сос-
тојбата на 30 јуни 1973 година. Тие средства ќе се 
користат за наголемување на личните доходи според 
член 5 на овој договор, а остатокот на средствата — 
за зголемување на личните доходи на име пораст на 
животните трошоци, и тоа во еднаков износ. 

Член 16 
Функционерите кои остваруваат личен доход по-

голем од износот на личниот доход утврден за функ-
цијата што ја вршат, наголомен по основ на работно 
искуство и на име пораст на животните трошоци, ќе 
го примаат личниот доход во досегашниот износ. 

Член 17 
Комисијата за следење и применување на овој 

договор ќе пристапи кон разработување на системс-
ки решенија за наградување на функционерите во 
федерацијата врз основите на идната структура и 
организација на органите и организациите во феде-
рацијата. 

Член 18 
Овој договор влегува во сила кога ,е го прифати 

мнозинството на неговите потписници. 

Член 19 
Одредбите на ОВОЈ договор што се однесуваат на 

усогласувањето на личните доходи на функционе-
рите ќе се применуваат од 1 јули 1973 година, а 
другите одредби на ОВОЈ договор — од денот на него-
вото влегување во сила. 

Член 20 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 03-2/165-2 
23 ноември 1973 година 

Белград 

За ,Претседателство на СФРЈ, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

За, Сојузниот извршен совет, 
Иво Јеркиќ, с. р. 

За Претседателството на Сојузната 
скупштина, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

За Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

За Извршното биро на Претседателството 
на СКЈ, 

Фридерик Храст, с. р. 

За Претседателството на Сојузната 
конференција на ССРНЈ, 
Вељко Милатовиќ, с. р. 

За Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, 

Душан Петровиќ, с. р. 

За Претседателството на СЗБНОВ на 
Југославија, 

Маријан Цветковиќ, с. р. 

За Управниот одбор на Стопанската 
комора на Југославија, 

Руди Колак, с. р. 

887, 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49'66, 5'67, 54/67, 9/68, 22/68. 30'68. 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70. 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ. 
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во земјоделството' („Службен лист на СФРЈ ' , 
бр. 41/73) во точка 1 се вршат следните дополне-
нија: 

1) пред тар. број 84.10/2 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

„73.22/16 Други цистерни и резервоари 
Ех. 
Контенери, за тракторска приклу-
чна машина, брикети и течно го-
риво, зафатнина над 300 1 5". 
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2) по тар, број 84.10/2 се додава нов тарифен 
броз КОЈ гласи, 

,,84,17/lr Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Цилиндрични ротациони сушил-
ници со горилник 5" 

3) по тар. 6poj 84.26/1 се додава нов тарифен 
број кој гласи: 
„84.28/3 Други машини за земјоделство 

Ех. 
— Тракторски приклучни машини 
,за собирање и сечење на покосени 
култури и за манипулација со кон-
тенери 5 
— Истоварни станици со погонски 
агрегат, со уред за дозирање и со 
преса за брикетирање 5" 

2, Ова решение влегува во 'сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ'1. 

^ Р. п. бр. 313 
14 ноември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

888. 
Врз основа на член 63 од Основниот закон за 

мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16 65 и 29/66) сојузниот секретар за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО ОД АВ-

СТРИЈА ВО ЈУГОСЛАВИЈА НА ДОБИТОЧНИ 
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ 

1 Наредбата за забрана на внесувањето од Ав-
стрија во Југославија на добиточни производи и су-
ровини (, Службен лист на СФРЈ", бр. 31/73) преста-
нува да важи. 

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

ч Бр, 8-732?5 
23 ноемпои 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4, во врска 
со член 30 од Законот за царинската служба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/70 v 40/73). директорот на 
Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА КРАЛЕВО СО СЕДИШТЕ ВО 

ЧАЧАК 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-
цата Кралево со седиште во Чачак. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 март 1974 година. 

03-01 Бр. 16445 
2, ноември 1973 година 

Белград 

Директор 
ч на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 

890. 

Врз основа на член 30, во врска со член 8 од 
Законот за општествена контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 25^72 и 35^72) и чл. 3 и 5 
од Уредбата за начинот и постапката за склучува-
ње на општествени договори за цени („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2^72. 21;73 и 41/73), Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, Стопанската комора 
на Југославија и Здруж,ението на индустријата на 
алуминиум на Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА АЛУМИНИУ-
МОТ И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПРЕРАБОТКАТА 

ВРЗ БАЗА НА АЛУМИНИУМ 

1. Во Општествениот договор за критериумите 
и за начинот на формирањето на цените на алуми-
ниумот и на производите од преработката врз база 
на алуминиум (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 36^73) 
во Член 5 став 3 во заградата по зборовите: „чели-
чни јажиња" -се додаваат запирка и зборовите: „од-
ливки, отковки и отпечатоци од алуминиум и од 
негови легури". 

2. Ова дополнение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен" лист на 
СФРЈ", со важност од денот на важењето на овој 
Општествен до.говор. 

Бр. 3776 
30 октомври 1973 година 

Белград 

За Здружението на 
индустријата на 

алуминиум на Ју-
гославија 

претседател 
на управниот одбор, 

Штефан 
Подричник, с р. 

891. 

За Стопанската За Сојузниот сек-
комора на Југос- ретаријат за пазар 

давија и дени 

претседател, 

Руди Колан, с. р. 

секретар, 
Никола 

Стојановиќ, с. р. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА МА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КО-
ЖЕНО ТУТКАЛО, ТЕХНИЧКИ И ПРЕХРАНБЕН 

ЖЕЛАТИН 

1. Претставникот на производителите и npeTV 
ставниците на потрошувачите на 13 јули 1973 го-
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дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за кожено туткало, технички 
и прехранбен желатин, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени цени, при постој-
ните услови на продажбата, така што највисоките 
продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) кожено туткало 

а) до 30Е 7,00 
б) над 3 до 40Е 10,38 
в) над 4 до 60Е и над 6 до 80Е 11,76 

2) технички желатин 
а) 5 до 70Е 12,50 
б) над 7 до 10оЕ 17,50 
в) над 10оЕ 18,20 

3) прехранбен желатин 
. а) Ѕ—120 24,48 

б) Ѕ—150 26,90 
в) Ѕ—180 ' 30,5% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 672/2 од 21 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на'производителите: Товарна хра-
нил „Калинска" — Љубљана. 
Претставници на купувачите^-потрошувачи: 
„Ѓуро Салај" — Кршко, „Графика" — Загреб, 
„Кемобоја" — Загреб, „Технохемија"— Белград, 
Картонажна товарна — Љубљана, „Словенци а-
лес" — Радомље, Папирографика — ЉуСЈљана, 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, Изделовалница гу-
миранега папирја — Белење, Дрвн^ комбинат -
Сремска Митровица, „Јосип Краш" — Загреб и 
„Пионир" — Суботица. 

892. 

Брз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-
ДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА-

ТА ТЕХНИКА 

1. Претставникот на производителите - и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 февруари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
ќа затечените цени за одредени производи од мер-
норегулационата техника, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат jja ги зголемат своите затечени продажни цени 
во просек до 20% при задржување на постојните 
услови на продажбата, а според Ценовникот кој е 
составен дел на спогодбава. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за ценЈЈ, со решение бр. 364/2 од 15 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Фабрика пре-
цизних инструмената, опрем^ и аутоматских 
уреѓаја „Телеоптик" — Земун. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 
„Прва искра" — Барич, „Прва петолетка" 
Трстеник, ATM—Загреб, „Униматик" - Белград, 
„Југолабораторија" — Белград, „Металсервис" 
— Белград, „Електротехна" — Белград и „Ра-
диоелектро" — Белград. 

893. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ДЕНИ ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛНИ ОТКОВКИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за одредени видови специјални 
отковки, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат сво-
ите затечени продажни цени до 15%. при условите 
на продажбата од спогодбава. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 583/1 од 2 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Ковашка ин-
дустрија — Зрече. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 
ТАМ—Марибор, Рудник лигнита — Белење, 
Жељезарна - Равне, „Вогримец Владо" — 
Ормож, Возила „Горица" — Шемпетер, „Техно-
строј" — Љутомер, Стројна товарна — Трбовље, 
„Соко" — Мостар и „Унис-Рог" — Љубљана. 

894. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ДЕНИ ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛНИ ОТКОВКИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 септември и 9 
октомври 1973 година' склучија и потпишаа Спо-
годба за промена на затечените цени за одредени 
видови специјални отковки. со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени до 15%, при условите на продажбата од спо-
годбава. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени - во спогодбава. 

3 На оваа спогодба' даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 655/1 од 6 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Ковашка ин-
дустрија — Зрече. 
Претставници на. купувачите—потрошувачи: 
„21. Мај" — Белград, Индустрија мотора — 
Рако в ица, Индустрија машина и трактора — 
Белград. Удружена метална индустрија „УМИ" 
— Белград, Индустрија прецизно механике — 
Белград, Фабрика мотора „Фамос" — Сараево и 
„Победа" — Тешањ. 

895. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/72 и 35/72). претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат i 

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

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛНИ ОТКОВКИ 

1 Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 септември 
1973 година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени за поодделни видови спе-
цијални отковки. со тоа што производителските 
организации на здружениот труд ^а можат да ги 
зголемат своите затечени продажни 'Цени до 15%, 
при условите на продажбата од спогодбава. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 633/1 од 2 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Ковашка ин-
дустрија - Зрече. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 
„Владо Багат" — Задар, „Торпедо" — Риека, 
Индустрија мотора — Раковица, „Руекси" — 
Кочани, „AutocQop" — Нови Сад, „Унис-Рог" 
— Љубљана и ,.Томос" — Копер. 

896. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛНИ ОТКОВКИ 

1. Предавникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 и 7 септември 
1973 година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени за поодделни видови спе-

цијални отковки, со тоа што производителските, 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени до 15%, 
при условиве па продажбата од спогодбава. 

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

На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 567/1 од 2 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Крушиќ44 — 
Валево. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: Ин-
дустрија мотора — Раковица, Фабрика ауто-
мобила ФАП — Прибој, „Пролетер'4 — Ариље 
и Фабрика ауто-тракторских кочница — Лоз-
ница. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за утврду-
вање на продажните цени за поодделни видови ка-
фе, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 61/73, 
се поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖ-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ 

Во точка 1 во редниот број 15 во колоната 5 на-
место бројот: „39,50" треба да стои бројот: „43,50". 

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, Бел-
град, 21 ноември 1973 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 43 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОПШТИНСКИОТ 

СУД ВО ОРАХОВИЦА 

I. Собранието на општина Ораховица му под-
несе на Уставниот суд на Југославија предлог за 
поведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на одредбите на члан 43 од Правилни-
кот на работната заедница на Општинскиот суд во 
Ораховица од 29 февруари 1972 година. 

Со одредбата на став 1 на член 43 од Правил-
никот на работната заедница на Општинскиот суд 
во Ораховица е одредено на изборно лице на кое во 
,постапката за реизборност или во друг случај ќе му 
престане функцијата со одлука на претставничкото 
тело, работниот однос му престанува по истекот на 
рокот од шест месеци, сметајќи од последниот ден 
во месецот во кој е донесена одлуката, а со одредба-
та на став 2 од тој член е пропишано дека за време 
на рокот од шест месеци работникот го задржува 
поранешниот личен доход, „кој му се исплатува на 
товар на работната организација или на товар на 
Собранието на општина Ораховица". 

II. На јавната расправа, одржана на 13 септем-
ври 1973 година, Уставниот суд на Југославија ут-
врди дека наведениот правилник престанал да ва-
жи, но и додека бил во сила одредбата на став 1 
на член 43 од Правилникот на работната заедница 
на Опшинскиот суд во Ораховица не била во спро-
тивност со одредбите на Уставниот суд на СФРЈ и 
на законот 

Меѓутоа, со ,одредбата на став 2 на член 43 од 
Правилникот на работната заедница на Општин-
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скиот суд во Ораховица е пропишана обврска за 
општината Ораховица. Согласно на член 99 став 2 
од Уставот на СФРЈ, општината, во рамките на со 
законот утврдените извори :и видови приходи, само-
стојно ги утврдува своите приходи и располага со 
нив. 

Од одредбата на наведениот член на Уставот 
на СФРЈ ,произлегува дека работната заедница на 
Општинскиот суд во Ораховица не била овластена ,со 
својот општ акт да пропишува обврска за општината. 
Ова од причината што таквото пропишување и е про-
тивно на уставно-правната положба на општината, 
како општествено-политичка заедница, која потпол-
но самостојно и независно ги утврдува своите прихо-
ди и расходи и ја одредува нивната намена и корис-

ниците. Заради тоа Уставниот суд на Југославија 
утврди дека одредбата на став 2 на член 43 од Пра-
вилникот на работната заедница на Општинскиот 
суд во Ораховица била во спротивност со одредбата 
на став 2 на член 99 од Уставот на СФРЈ. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 35 од Законот за Уставниот суд на Југослави-
ја, Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а . 

1. Се утврдува дека одредбата на став 2 на член -
43 од Правилникот на работната заедница на Оп-
штинскиот' суд во Ораховица. од 29 февруари 1972 
година, била во спротивност со одредбата на став 2 
на член 99 од Уставот на СФРЈ. 

2. Се запира постапката за оценување на устав-
носта и законитоста на одредбата на став 1 на член 
43 од Правилникот на работната заедница на Оп-
штинскиот суд во Ораховица од 29 февруари 1972 
година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Општинскиот суд во Ораховица. 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју -
гославија во состав; претседавач судија д-р Иво 
Сунариќ и судии Иван Божичевиќ, Димо Кантарџи-
ски, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, д-р Алек-
сандар Фира, Таип Таипи, Ненад Петровиќ,џБоривое 
Ромиќ и Јоже Земљак. 

У бр. 98/73 
13 септември 1973 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија 

судија, 
д-р Иво Сунариќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 на Устав-
ниот амандман XXXVII, Претседателот на Репуб-
ликата донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО МАЛЕЗИСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 

I 

Се отповикува 
Виктор Репич од должноста на извонреден и 

ополномоштен амабасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Малезиската 
Федерација, со седишта во Џакарта. 

II 

Се назначува 
Влатко Ќосиќ, претседател на Стопанскиот со-

бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Малезиската Федерација. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши ОВОЈ указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр 39 
5 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 27 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на секретарот за законодавни и 
правни работи на Сојузниот извршен совет се наз-
начува Зоран Цериќ, самостоен советник во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за законо-
давни и правни работи. 

Б. бр. 88 
31 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 2 2 8 0 - Б е л г р а д 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Крстић Крсте Јован, Ласица Мило-
сава Миломир, Мраовић Милана Стојан, Шкипика 
Бранка Миле; 

разводниците: Дебчина Ивана Јоже, Хо лц Ћи-
рила Борис; 

војникот: Фрумен Штефана Франц; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажист: Симић Цвијетина Ненад; 
десетарите: Буеић Андрије Јосип, Греговић Мате 

Радојко Ходић Авде Абдулах Кнежић Јосипа Дра-
гутин Косић Владе Чедомир. Лучић Фрање Иво, 
Марковић Јосе Мате. Обрановић Ивана Маријан, 
Пецикоза Милинка Желимир Плут Антона Славко. 
Продановић Стојана Драган. Шамбарек Габријела 
Стјепан, Ширановић Јуре Дарко. Трњар Славка 
Иван, Тулек Адила Мухарем. Убовић Душана 
Илија: 

разводниците: Марковић Славка Драгиша, Му-
шић Исмета Ибрахим, Николић Мирољуба Буди-
мир, Новичић Славољуба Милисав, Ракуша Ивана 
Иван, Швигељ Франца Алојз; 

војниците: Абази Исена Дестан. Авдији Аслана 
Ахмед Барјактаревић Милутина Војислав Бенко-
вић Паве Матија, Беремдијаш Стефана Мирко, 
Брезникар Алфонса Алфонс Начков Атанаса Ри-
сто, Чешновар Ивана Андреј. Дедић Османа Сулеј-
ман Добријевић Ђуре Илија. Ђукановић Јована 
Милорад, Џалто Јосипа Стипе. Тодић Стојана Ра-
дивоје Голуб Фрање Петар, Гуњача Ивана Станко. 
Христов Бориса Томе Иваниш Раде Гојко, Јалшо-
веа Ивана Недељко. Јогун Мирка Винко, Јонић 
Стипе Томислав. Јосиповић Ферда Златко, Јовић 
Слободана Стојан, Љубек Славка Антон. Марјано-
вић' Мате Фрањо, Млинарчић Карола Јожа. Пан-
чић Томислава Добрил. Пестотник Франца Франц, 
Петровић Адама Ђуро, Пинтар Павла Антон. Прем-
ру Ане Мартин. Рогић Томе Бранко Рус Ернеста 
Роберт, Шихмановић Баје Милорад, Томини Михае-
ла Франц. Вучкрвић Радосава Добривоје. Зимић 
Арифа MvcTacba-

морнарите: Бостанџић Ахмеда Абдулах, Дуплан-
чић Марина Игор, Ђокић Борисава Миодраг Геор-
г и е в Методиев Благоје Гопчевић Божа Лабуд, 
Грачанац Десимира Милинко. Лазања Крсте Јосо, 
Лукић Живојина Новица, Максимовић Милана Ди-
митрије Окретић Богомила Луцијан, Стојанчевић 
Бранка Цвеја, Вукадиновић Добривоја Byja, Зорић 
Пене Душко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1 9 1 2 — Н и ш " 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажист: Цветковић Срећка Драгиша; 
десетарите. Бечковић Адема Есад, Божић Алек-

сандра Слободан, Елези Бибе Мели, Јосиповић Но-
вака Милета. Лазовић Драгана Миломир, Масевски 
Трајана Лазо. Матић Мате Јосип, Милашиновић 
Руже Милан, Павловић Владе Вукашин, Вербич 
Винка Милан. Вовк Антона Станко; 

разводниците: Бранковић Новице Зоран, Ефен-
дић Халила Хамед, Пилавџић Хасиба Кадро; 

војниците: Бешић Раме Ђемил, Дачић Богдана 
Милан, Динев Горге Јован, Дубмица Фекета Елез, 
Хрестак Јосипа Милан. Иљаз Абдула Самет, Јоцић 
Стевана Љубомир, Карловчец Фрање Марјан, Ки-
т и ћ Бећира Фехим. Костић Вукадина Мирослав, 
Крамарић Славка Жељко, Кукурузовић Паше 
Абдулах: 

Марковић Марка Митар, Марковић Стипана 
Анте. Марковић Војислава Влодон. Мехле Вили 
Ратко. Михајловић Зорка Трајко. Михелић Јанеза 
Иван. Мијановић Видака Михајло. Павловић Бого-
мира Славиша. Радовановић Божина Радомир. Си-
моновић Миленка Радослав. Сремац Милоша Ми-
лан. Свилар Милана Мане Тадић Немање Душан, 
Тепић Васе Миркр, Травен Винка Винко, Трифунац 
Милана Бранислав, Вукас Симе Бранко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 3 9 4 5 — С а р а е в о 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите " 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Богдановић Велимира Мићо, Цел-
цер Едварда Бруно, Черњак Ференца Антон; 

војникот: Петровић Миодрага Вук; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Бакић Хамдије Шериф, Барић Ива-
на Иван, Бубија Авде Сеад, Бутковић Ивана Мла-
ден, Франковић Фрање" Иван, Јосимовић Милорада 
Светислав, Малетић Новице Момир; 

разводниците: Иванић Александра Александар, 
Шулц Зденка Мирослав; 

војниците: Бахун Ивана Иван, Ћирић Љубисава 
Небојша, Хорват Стјепана Владо, Кахрић Расима 
Бесим, Мискић Хусеина Ферид, Мудри Ивана Ју -
рај, Нежић Нове Тихомир, Писарев Васе Милорад, 
Стоиљковић Боривоја ^ Трајко, Стојановски Јована 
Петар, Шкрлец Јосипа Жељко, Томић Крсте Мио-
драг. Трупеј Марије Маријан. Варга Павла Арпад, 
Васовић Рајка Драгослав. Враголић Цветина Ми-
лош;, 

О д В о е н а т а п о ш т а 2 0 5 0 — Љ у б љ а н а 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Бошковић Миливоја Радосав, Мар-
ковић Живојина Новица, Валенте Фредерика Да-
нијел; 

— за особено истакнување вр познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Бабарци Антала Имре, Болозанов 
Мирка Јован, Бранко Франца Франц, Чефевјано-
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вић Светозара Боривој, Јованов Јордана Љубомир, 
Ковачевић Бранка Никола, Никичић Драгана Мато. 
Николић Радула Стаменко. Пјевап Остоје Миле. 
Страга Миље Владимир, Суботић Гојка Момчило, 
Штаби Алојза Јосип. Тендера Анте Милан. Вујанић 
Јове Милан: 

разводниците: Бојановић Бранка Чедо, Цар Све-
тозара Анте, Јовановић Александра Будимир, Кри-
жанић Андрије Стјепан Миловановић Боривоја 
Милојко. Мулавдић Алит е Касим. Обрадовић Вуле 
Славко, Пугељ Леополда Игор, Савић Милована 
Божидар. Станков Петра Љубинко' 

војниците: Алиспахић Му мин а Ахмет, Антонић 
Милана Бране. Аврамовић Милована Радомир Бар-
ке Матевжа Јанез. Челан Томе Вицко, Давидовић 
Живок-ша ИлиЈа. Дескај Сефара Мурат. Димитри-
ески Горги Коста. Гавриловић Ратка Радиша, Ива-
нов Андреја Георги. Јањеш Лазе Милан, Јоцић Дра-
гомира Миодраг. Јовановић Милуна Милан. Коби-
љар Хасана Ибро. Коца Зулфа Митхад. Котар Ми-
хаела владимир, Лишанин Живадина Добросав. 
Лончар Николе Милан; 

Марчић Јосипа Драго, Маринковић Радослава 
Миливоје, Мартић Мартина Винко, П е и ч и ћ Жи-
вана Миомир Памуковић Смаје Захид. Перовић 
Момчила- Зоран. Продановић Јеле Ненад. Скенђић 
Дане Ненад. Станчеѕић- Бранка Неђо. Свољшак Ј а -
неза Јанез. Шћепановић Данила Божидар. Шорса 
Ивана Јосип, Тесла Јанка Миле, Тимотијевић Ми-
лосава Милија, Трифуновић Видена Светолик, Ви-
довић Сретена Милош. Вучичевић Николе Душан. 
Живковић Живојина Младен; 

Од С о ј у з н и о т с е к р е т а р и ј а т 
з а н а р о д н а о д б р а н а 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

војникот: Рчзжманец Јоже Петер; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ Д ОБРО Д ЕТЕЛ И. . 

десетарите: Благојевић^ Љубоја Бошко, Глигори-
јевић Станислава Радивоје; 

војниците: Фабин Стјепана Мато, Кадоић Ру-
долфа Драгутин, Живчић Бранка Миливоје. 

Бр. 69 
31 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

тинка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

д-fS Heinz Schulheim — Schuln. 

Бр 75 
5 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА' РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: \ 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Брајичић Радула Олга, Николић Милорада 
Душан, Николић Петра Војин, Вуковић Неђељка 
Војин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Церовић-Ђенисијевић Јована Даница; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић Пере Томо, Мијушковић-Цириковић 
Николе Елеонора; 

— за особени, заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
к СРЕБРЕН ВЕНЕЦ " 

Мартиновић Јошов Нико. 

Бр. 76 
12 јуни 1973 година 

, Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

, У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваа за придонесот во разви-
вањето иа пријателските односи помеѓу Социјалис-

У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува по повод шеесетгодишни-
ната на животот, а за извонредни успеси во рако-в 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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водењето и командувањето со најголемите воени 
единици и операции во Народноослободителната 
војна и за хероизмот во борбата против непријате-
лот на татковината 

СО ОРДЕН НА СЛОБОДАТА 

Дапчевић Јована Пеко. 

Бр. 78 
14 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за примерна работа на развивањето4 полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинските и војничките осо-
бини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ -

десетарите: Бановац Станка Влатко, Мрзликар 
Винценца Винко, Поледица Мирка Милан, Ступар 
Душана Милан, Трмчић Рајка Лека; 

- војниците: Орешковић Маркса Јозо, Тот Стје-
пана Иван; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Аљковић Шемсе Салко, Којић 
Војислава, Стеван, Маловић Филипа Драгутин, 
Миљ,ић Радише Милорад, Мишић Славка Дарко, 
Штрбап Николе Јово; 

разводниците: Кос Ивана Иван, Стоиљковић 
Драгана Будимир, Тркуља Миле Милован, Зорић 
Недељка Алексеј; 

војниците: Дуратовић Ахмета Халид, Лучић Ма-
те Мато Максимовић Владимира Бранислав. Мура-
товић Ра гиба Шевкет. Нађ Јожефа Антал, Николић 
Николе Карло. Новак Мије Бранко. Новак Јули-
јана Дарко. Петровић Грге Иван Васић Живорада 
Миле Кисин Мчадена Ненад Панкер Лајоша Ла-
још, Руказина Марка-Марко, Васковић Николе 
Верољуба 

Бр. 82 
25 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, -
Јосип Броз Тито. с. 

1801 

— — 1803 

1806 

1809 

— — 1809 

— 1812 

Р-

СОДРЖИНА: 
Страна 

Закон за надоместоците на личните до-
ходи на сојузните пратеници и функци-
онери — — — — — — — — — 
Закон за Заедницата на југословенските 
пошти, телеграфи, и телефони 
Закон за основите tea безбедноста на 
транспортот со нафтоводи и гасоводи — 
Одлука за усогласурање на -надоместоци-
те на личните доходи на сојузните 
пратеници и функционери во 1973 го-г 
дина со животните трошоци — — — 
Одлука за склучување Општествен дого-
вор за основите и мерилата за утврду-
вање иа надоместоците на личните дохо-
ди и на другите примања на сојузните 
пратеници и функционери во федераци-
јата — — — — — 
Општествен договор за основите и мери-
лата за утврдување на надоместоците на 
личните доходи и на другите примања на 
сојузните пратеници и функционери во 
федерацијата — — — — — — — 
Општествен договор за основите и ме-
рилата за усогласување на личните дохо-
ди и на другите примања на функционе-
рите кои се именуваат или назначуваат 
во сојузните органи и организации 
Решение за дополненија на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи. 
во земјоделството — — — — — — 
Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за забрана на внесувањето од 
Австрија во Југославија на добиточни 
производи и суровини — — — — — 
Решение за отворање на Царинска непо-, 
става на Царинарницата Кралево со се-
диште во Чачак — — 
Општествен договор за дополнение на 
Општествениот договор за критериумите 
и за начинот на формирањето-на цените 
на алуминиумот и на производите од пре-
работката врз база на /алуминиум 
Спогодба за промена на затечените цени 
за кожено туткало, технички и прехран-
бен желатин — — — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени производи од мерно-регула-
ционата техника — — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови специјални отковки 
Спогодба .за промена на затечените цени 
за одредени видови специјални отковки 
Спогодба за промена на затечените цени 
за поодделни видови специјални отковки 
Спогодба за промена на затечените цени 
за поодделни видови специјални отковки 

Исправка на Наредбата за утврдување на про-
дажните цени за поодделни видови кафе 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 43 од Правилникот 
на работната заедница на Општинскиот 
суд во ^Ораховица — — — — — — 

Укази — — — — — — — — — — 
Назначувања и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — — — — 

880. 

881. 

882. 

883. 

884. 

885. 

886. 

887. 

.^888. 

889. 

890. 

891. 

892. 

893. 

894. 

895. 

896. 

1813 

1814 

— — — 1814 

— 1814 

1814 

1815 

1815 

1815 

1816 

1816 

1816 

1816 
1817 
1817 
1817 
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