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Врз основа на член 136 ст. 2 и 3 од Деловникот 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, 

имајќи ги предвид изјавите од Претседателот 
на СФРЈ Јосип Броз Тито и Извештајот на деле-
гацијата на СФРЈ за Шестата конференција на ше-
фовите ria државите или владите на неврзаните 
земји во Хавана, Заклучоците на Претседателството 
на СФРЈ и на Претседателството на ЦК СКЈ од 5 
октомври 1979 година и мислењето на Сојузниот 
општествен совет за меѓународни односи, 

на предлог од Одборот на Сојузниот собор за 
надворешна политика и од Одборот на Соборот на 
републиките и покраините за економски односи со 
странство, 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 26 март 1930 година, и Соборот на ре-
публиките и покраините, на седницата од 26 март 
1980 година донесуваат 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ГЛАВНИТЕ ПРАВЦИ НА АКЦИИТЕ ВО СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ ОД ШЕСТАТА 
КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИ-
ТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО 

ХАВАНА 

I 

На Шестата конференција на шефовите на др-
жавите или владите на неврзаните земји во Хавана 
се постигнати резултати од суштинско значење за 
натамашниот развој и јакнење на политиката и 
движењето на неврзаноста; се афирмирани во целост 
изворните принципи и цели на политиката на невр-
заноста и на движењето на неврзаноста, како неза-
висна и вонблоковска задвижувачка сила и универ-
зален фактор во меѓународните односи,, што суш-
тествено влијае врз јакнењето на мирот, безбеднос-
та, слободниот развој, рамноправната соработка и 
напредокот; е потврден антиимперијалистичкиот и 
антиколопијалниот карактер на политиката на невр-
заноста и нејзиното определување против сите ви-
дови доминација, хегемонија, нерамноправност и 
експлоатација во меѓународните односи. 

Собранието на СФРЈ ја истакнува улогата на 
Југославија и посебно мошне значајниот личен 
придонес и ангажирање на Претседателот Тито за 
зачувување на единството, демократичноста и соли-
дарноста на движењето врз изворните принципи на 
неврзаноста и јакнењето на неговата акциона спо-
собност и насоченост врз клучните прашања на ме-
ѓународните односи и соработка; 

Спроведувањето во живот на одлуките на Шес-
тата конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји во Хавана и меѓусеб-
ната соработка на неврзаните земји и на земјите во 
развој врз таа основа зазема истакнато место во 
борбата за воспоставување на нови меѓународни по-
литички и економски односи; за натамошна афир-

мација на поврзаната политика, јакнење на солидар-
носта и единството на неврзаните земји и за вистин-
ска изградба на нов меѓународен економски поре-
док. Политичкото и акционото единство, во ната-
мошнатва фаза на развојот на движењето на повр-
заноста, повеќе отколку што беше порано ќе зави-
си од способноста на спроведувањето на конкрет-
ните заеднички договорени мултилатерални и 
билатерални економски, научно-технички, инфор-
мативни, културни и други програми од општ ин-
терес за неврзаните земји и за земјите во развој и 
светот во целост; 

Посебно, економската сорабтка помеѓу неврза-
ните и другите земји во развој — врз основите на 
единството, комплементарноста, заемниот интерес, 
солидарноста и меѓусебното помагање врз прин-
ципите на потпирање врз сопствените сили — ста-
на нужност за сите овие земји како значаен дел на 
долгорочните процеси на нивниот развој и суште-
ствен елемент во нивната борба за нов меѓународен 
економски поредок; 

Соработката на СФРЈ со неврзаните земји и со 
земјите во развој претставува нејзина трајна ори-
ентација и долгорочна задача во интерес на јакне-
њето на сопствената независна меѓународна полож-
ба, развој и економска стабилизација. 

II 

Документите од Шестата конференција на ше-
фовите на државите или владите на неврзаните 
земји во Хавана содржат политичка и акциона 
платформа на движењето на неврзаноста во него-
вата борба за решавање на крупни проблеми на 
современиот свет и за негово дејствување во пра-
вецот на прогресивно менување на меѓународните 
политички и економски односи во интерес на сите 
народи. 

Борбата за примена на одлуките од Шестата 
конференција на шефовите на државите или вла-
дите на неврзаните земји во Хавана станува уште 
поодговорна во условите на сегашното опасно заос-
трување на меѓународната ситуација и загрозување 
на детантот, што настанаа како последица на гло-
балната конфронтација на големите сили и бло-
ковското натпреварување, примена на политиката 
на ширење на сферите на влијанија и свршен чин, 
напад на независноста и територијалниот интегри-
тет на суверени држави, особено неврзаните, про-
должување на трката во вооружување. Во тие ус-
лови доследиата примена на заклучоците на Шес-
тата конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји во Хавана дава пер-
спектива за излез од сегашната криза, за подобру-
вање на меѓународната атмосфера и вистинско ре-
шавање на клучните меѓународни проблеми. 

Поради тоа, Собранието на СФРЈ ја потврдува 
и во оваа прилика готовноста на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија да даде сво) 
полн придонес, заедно со другите неврзани земји, 
со доследно остварување на одлуките на Шестата 
конференција на шефовите на државите или вла-
дите на неврзаните земји во Хавана. 
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Во остварувањето на одлуките на Шестата кон-
ференција на шефовите на државите или владите 
на неврзаните земји во Хавана Собранието на 
СФРЈ утврдува дека главните правци на активнос-
та на сите носители на меѓународната соработка вз 
СФРЈ треба да се насочи врз: 

— постојаното потврдување и јакнење на извор-
ните принципи и цели на политиката на неврза-
носта, нејзината независна позиција PI вонблоков-
ека улога и јакнење на единството на движењето 
на неврзаните земји; 

— сестраниот придонес кон намалувањето на ме-
ѓународната затегнатост; 

•— сестраната поддршка на народноослободи-
телната движења; 

— решавањето на акутните меѓународни про-
блеми и кризи во светот што го загрозуваат мирот 
и постојано ја доведуваат во прашање независнос-
та и самостојниот развој на земјите и народите; 

— спротиставувањето на сите обиди за мешање 
и интервенција во внатрешните работи на други 
држави; 

— сестраниот придонес кон запирањето на тр-
ката во вооружавањето и започнувањето на вис-
тински процес на разоружување; 

— натамошните напори споровите и судирите 
меѓу несврстаните земји да се решаваат исклучи-
во со мирољубиви средства; 

— натамошниот развој на демократските одно-
си во движењето на неврзаноста; 

— спроведувањето во живот на економскиот дел 
ОД Завршната декларација и Акционата програма 
на Шестата конференција на шефовите на држа-
вите или владите на неврзаните земји во Хавана во 
функција на остварување на Но^, меѓународен еко-
номски поредок како клучно прашање за успешно 
разрешување на постојните светски економски теш-
котии во интерес на сите земји; 

— утврдувањето на Нова меѓународна страте-
гија на развојот за третата декада; 

— остварувањето на глобалните преговори за 
меѓународната економска соработка за развој, врз 
основа и во рамките на Резолуцијата на Шестата 
конференција на шефовите на државите и влади-
те на неврзаните земји во Хавана што би ги опфати-
ле подрачјата на суровините, храната, енергијата, 
трговијата, технологијата, развојот, парите и фи-
нансиите, при истовремено активно учество во ра-
ботата на меѓународните организации (UNKTAD, 
GATT, Меѓународен монетарен фонд, Меѓународна 
банка за обнова и развој и други); 

— унапредувањето на економските односи на 
СФРЈ со неврзаните земји и со земјите во развој 
при активно, непосредно и организирано вклучува-
ње на здружениот труд, за да бидат нашите економ-
ски односи поусогласени со постигнатиот степен во 
развитокот на политичките односи; 

— јакнењето на активноста на неврзаните зем-
ји во Организацијата на обединетите нации со цел 
за спроведување на принципите и целите на невр-
зувањето и акционите програми на неврзаните 
земји; 

— спроведувањето на мерките на делот од За-
вршниот документ на Шестата конференција на 
шефовите на државите или владите на неврзаните 
земји за соработка и активностите во областа на 
информациите, со цел за создавање нов меѓународен 
поредок во оваа област, како значаен наставен дел 
од изградбата на Нов меѓународен економски по-
редок; 

— сестраното проширување на соработката со 
неврзаните земји и со земјите во развој во областа 
на културата, науката, здравството, образованието, 
спортот и др. 

Il l 
Собранието на СФРЈ ги донесува следните зак-

лучоци и препораки: 

1. Остварувањето на одлуките на Шестата кон-
ференција на шефовите на државите или владите 
на неврзаните земји во Хавана, со оглед на број-
носта на подрачјата што опфаќаат и со оглед 
на нашиот уставен и политички систем, претпоста-
вува натамашно постојано ангажирање на целата 
наша општествена заедница од основните и други 
организации на здружен труд (вклучувајќи ги и 
задругите), банките, стопанските комори, самоуп-
равните интересни заедници, општествено-политич-
ките организации и општествено-политичките за-
едници, од општините преку републиките и авто-
номните покраини до федерацијата. Поради тоа 
сите органи, организации и поединци се должни во 
меѓународните економски, политички, културни, 
научни и други односи со органите и организации-
те во странство да се залагаат за остварување на 
програмите за активност на СФРЈ, што произлегу-
ваат од Одлуките на Шестата конференција на 
шефовите ка државите или владите на неврзаните 
земји во Хавана. Сопственото организирање и ме-
ѓусебната координација и договарање на носителите 
на меѓународната соработка во СФРЈ е неопходен 
услов за успешно извршување на програмите и за-
дачите на ова подрачје. 

2. Сите носители на меѓународната активност 
во СФРЈ ќе разработат програми на активноста на 
своето подрачје на работа во согласност со своите 
уставни и законски овластувања и ќе преземаат 
конкретни мерки на активност за нивна реализа-
ција. Програмата на Сојузниот извршен совет за 
остварување на задачите што произлегуваат од 
одлуките и препораките на Шестата конференција 
на шефовите на државите или владите на неврза-
ните земји и Програмата за активност во Стопан-
ската комора на Југославија и општите здруженија 
за спроведување на заклучоците на Шестата кон-
ференција на шефовите на државите или владите 
на неврзаните земји во Хавана даваат рамки за 
изработка на такви програми. 

3. Собранијата на општествено-политичките 
заедници, во прв ред собранијата на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини треба да преземаат мерки за успешно 
спроведување на одлуките на Шестата конферен-
ција на шефовите на државите или владите на 
неврзаните земји во рамките на својата надлеж-
ност. 

4. Во подготовките на годишните, среднорочни-
те и долгорочните планови на општествениот развој, 
што се сега во тек, треба да се води сметка за осно-
вните задачи што произлегуваат од документите 
на Шестата конференција на шефовите на држа-
вите или владите на неврзаните земји во Хавана, за 
да се постигне, со реални согледувања на интере-
сите и можностите и со донесување на соодветни 
мерки, максимално ангажирање на целото стопан-
ство и да се ун^рреди економската соработка со зем-
јите во развој како- значаен фактор на нашиот 
сопствен развој. Во тој правец мора да се зголему-
ва учеството на неврзаните земји и на земјите во 
развој во економските односи на СФРЈ со странство 
со цел^овие земји на крајот на Среднорочниот план 
на општествено-економскиот развој на Југославија 
во периодот од 1981 до 1985 година да учестуваат 
со најмалку 25% во вкупната економска размена на 
СФРЈ со странство, 

5. Носителите на меѓународната активност во 
СФРЈ треба да преземат мерки заради поголемо 
оспособување и ангажирање на научните институ-
ти и други* научни организации за нивно поголемо 
вклучување во спроведувањето на Акционата прог-
рама на Шестата конференција на шефовите на 
државите или владите на неврзаните земји во Ха-
вана. На тоа ќе придонесат здружувањето и коорди-
нирањето на програмите на научните и другите ин-
ституции заради следење, истражување и анализираа j 
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н»е на натамошните движења во движењето на невр-
заноста во склопот на движењата на меѓународните 
односи во целост; треба да се преземаат мерки да се 
разрешуваат материјалнофинансиските, кадровски-
те и другите проблеми на научната работа; да се потт-
икнува поширокото поврзување на научните инсти-
туции со здружениот труд. Во тие рамки да се за-
јакне соработката на научните институции со Ме-
ѓународниот центар за управување со претпријати-
јата во јавна сопственост во земјите во развој. 

6. Сојузниот извршен совет ќе обезбеди инфор-
мации и податоци на сојузните органи и организа-
ции потребни за донесување акциони програми за 
спроведување на одлуките на Шестата конферен-
ција и за нивното спроведување да организира це-
лосно, постојано и навремено информирање на соо-
дветните носители на меѓународната активност во 
СФРЈ. 

7. СФРЈ ќе вложи посебни напори во оние об-
ласти на програмите за акција на меѓусебната со-
работка на неврзаните земји за кои презела обвр-
ска да биде една од земјите координатори: ќе ги ин-
ицира акциите што водат кон реални решенија и 
придонесуваат кон конкретизацијата на соработка-
та. За таа цел, надлежните сојузни органи, во со-
работка со сите заинтересирани фактори, ќе изра-
ботат платформи и програми на активноста во тие 
области. 

8. Подготовките на СФРЈ за Специјалното за-
седание на Генералното собрание на Обединетите 
нации за воспоставување Нов меѓународен економ-
ски поредок, за глобални преговори и Третата де-
када на Обединетите нации за стратегијата на раз-
војот подразбираат ангажирање на сите органи и 
организации, во согласност со нивните надлежности. 
Платформите за овие меѓународни конференции и 
програмите на акциите ќе ги разгледуваат работни-
те тела на соборите на Собранието на СФРЈ во рам-
ките на својот делокруг. Со своите активности на 
конференциите на неврзаните земји, земјите во 
развој и во работата на разни органи и агенции на 
Обединетите нации, претставниците на СФРЈ имаат 
обврска да придонесуваат кон догледната примена 
на одлуките на Шестата конференција на шефови-
те на државите или владите на неврзаните земји во 
Хавана. 

9. Сите носители на меѓународната активност 
во СФРЈ ќе ја развиваат својата активност во пра-
вецот на остварувањето на заклучоците на Собра-
нието на СФРЈ за економска соработка на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија со 
земјите во развој и за спроведување на економските 
одлуки на Петтата конференција на шефовите на 
државите или владите на неврзаните земји во Ко-
ломбо. Овие заклучоци во најголема мера придоне-
суваат кон остварувањето и на одлуките на Шеста-
та конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји во Хавана на подрач-
јето на меѓусебните односи на СФРЈ со земјите во 
развој. 

10. Сојузниот собор и Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ ќе го претре-
суваат најмалку еднаш годишно спроведувањето на 
одлуките на Шестата конференција нд шефовите на 
државите или владите на неврзаните земји во Ха-
вана. Соборите ќе ги разгледуваат платформите за 
меѓународната активност на СФРЈ на одделните 
подрачја, што се од значење за спроведувањето на 
одлуките на Шестата конференција. Соборите ги 
обврзуваат своите работни тела во рамките на сво-
јот делокруг да учествуваат целосно во утврдува-
њето и спроведувањето на програмите за активност 
на СФРЈ, да го следат остварувањето на програми-
те и по потреба, да предлагаат усвојување на соод-
ветни акти на Собранието на СФРЈ и други мерки.. 

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

Бр. 92-18/79-034 
26 март 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Соборот на ре-

публиките и Претседател 
покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, е. р. Стана Томашевић Арнссен, е. р. 

317. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, врз 
основа на член 285 точка 10 од Уставот на СФРЈ и 
чл. 136 и 174 од Деловникот на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија го 
разгледа, во рамките на својот делокруг, на седни-4 

цата од 26 март 1980 година Извештајот за работа-
та на Сојузниот извршен совет за периодот од 16 мај 
1978 до крајот на 1979 година, 

имајќи ги предвид оцените на состојбате и ос-
тварените резултати во сите области на општестве-
ниот живот, содржани во тој извештај и во експо-
зето на претседателот на Сојузниот извршен со-
вет, и 

тргнувајќи од оцените и предлозите од работни-
те тела па -Сојузниот собор, на Собранието на СФРЈ 
и од заедничките работни тела на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, како и од мислењата и оцените 
дадени во текот на претресот на седницата на Со-
борот ги донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

I 
Сојузниот извршен совет, како извршен орган 

на Собранието на СФРЈ, во извештајниот период, 
успешно ја остваруваше својата управна функција 
и со својата работа сушествено придонесе кон ра-
ботата и остварувањето на задачите на делегатското 
собрание па СФРЈ. 

Сојузниот извршен созет, во рамките на над-
лежноста утврдена со Уставот на СФРЈ, изврши 
обемни, сложени и мошне одговорни работи и зада-
чи. Со тоа даде значаен придонес кон натамошната 
изградба на системот на социјалистичките самоуп-
равни општествено-економски односи и на един-
ствените основи на политичкиот систем, кон јакне-
њето на безбедноста и одбранбената способност на 
земјата, кои доградбата на сојузното законодавство 
и коч донесувањето на плански документи за раз-
војот и спровелуЕ ањето на политиката на општес-
твено-економскиот и социјалниот развој. 

Сојузниот извршен совет значително придонесе 
и кон успешното дејствување на нашата земта на 
меѓународен план во условите на влошени меѓуна-
родни односи и кон афирмацијата на основните 
принципиелни ставови и начела на надворешната 
политика на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, посебно за зачувување на мирот 
во светот кон решавање на меѓународните спорови 
по мирен пат и кон развивањето на движењето на 
неврзаните како и кон јакнењето на меѓународната 
положба и на угледот на нашата земја во светот. 

И 
1. Сојузниот извршен совет во извештајниот пе-

риод му посвети значајно внимание на остварува-
њето на политиката на економска стабилизација. 
Преземени се низа мерки во економската политика, 
како и во другите области на општествениот жи-
вот. Меѓутоа, понекогаш тие мерки не ги даваа оче-
куваните резултати, помеѓу другото и затоа што Ht 
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се донесувани на време или утврдуваат парцијални 
решенија. Сојузниот собор укажува дека бавно се 
применуваат некои основни системски решенија, 
бавно се воспоставуваат доходовните односи, а е 
забавена и работата врз донесување на преостана-
тите закони со кои, што врз основа на Уставот на 
СФРЈ и концептот на Законот за здружениот труд, 
се уредуваат односите во општествената репродук-
ција. 

Сојузниот собор укажува дека е неопходно да 
се забрза работата врз донесување на преостанете 
системски закони, зашто тие се еден од условите за 
натамошна и поцелосна преобразба на општсствено-
-економските односи, посебно на подрачјето на 
здружување на трудот и средствата и стопанисува-
ње со средствата на проширената репродукција, ка-
ко и да се изработи целосна програма за економска 
стабилизација. 

За да се остварува успешно започнатиот процес 
на трансформирање на • општествено-економските 
односи, неопходно е во самоуправниот здружен 
труд и во општеството во целост активноста на оп-
штествените субјекти решително да се насочи кон 
доследна примена на системските решенија, посеб-
но во областа на кредитно-банкарскиот и монетар-
ниот систем и системот на осигурување, потоа на 
системските решенија во областа на распределбата 
на доходот односно системот на цените, даноците и 
придонесите и во примената на принципите на сло-
бодна размена на трудот. Заради тоа е неопходно да 
се анализираат и идентифицираат причините за 
заостанување во примената на системските реше-
нија на овие подрачја за да се отстрануваат тие што 
поуспешно и да се остварува системот поцелосно. 

Соборот укажува дека за примената на систем-
ските решенија е неопходна зголемена општествена, 
политичка и работна одговорност на сите општес-
твени фактори во самоуправниот здружен труд и 
во општеството во целост. 

2. Сојузниот извршен совет даде значаен при-
донес кон изградбата на системот на сојузното за-
конодавство и кон изградбата на новиот правен си-
стем во СФРЈ. Во наредниот период треба повеќе 
да се стори врз доградбата и унапредувањето на 
правниот систем на Југославија и тоа, пред се, од 
становрхштето на неговата рационализација и до-
градба на правните институти и определувања што 
се вградени во сојузното законодавство, правно-
-техничкото усовршување на решенијата, како и 
кодификацијата на одделни области на општестве-
ните односи. 

Натамошното поопштествување на законодав-
ната политика и законодавниот процес е постојана 
задача, за што постојат и објективни услови во це-
локупниот општествено-политички систем на само-
управното општество. Поопштествувањето на зако-
нодавната политика и процесот бара вклучување на 
сите општествени субјекти во сите процеси на нор-
мирање на општествените односи, а посебно вклу-
чување на работните тела на соборот и заедничките 
работни тела на Собранието на СФРЈ и на делегат-
ската основа во процесот на подготвувањето и до-
несувањето на сојузните закони. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата во својата работа треба да му посветат по-
веќе внимание на спроведувањето на утврдената 
политика на сојузните закони и други општи акти 
на Собранието на СФРЈ и на време да го известу-
ваат за тоа Собрането на СФРЈ. Со самото тоа и 
Сојузниот собор и неговите работни тела повеќе би 
се ангажирале врз следењето на спроведувањето на 
утврдената политика и отстранувањето на уочените 
недостатоци во спроведувањето на законите, под-
законските прописи и други општи акти. 

Донесувањето на подзаконски акти е еден од 
основните услови за успешно и правилно оствару-
вање на законите. Од тие причини треба да се забр-
за донесувањето на подзаконските акти, но не само 

оние од делокругот на Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата, туку и подзаконски 
акти за извршување на сојузните закони за чие из-
вршување се надлежни органите во републиките 
и покраините. Сојузниот извршен совет треба да 
обезбеди следење на активностите и состојбата во 
тие области и да презема мерки заради остварување 

„ на проблемите што настанале во спроведувањето на 
сојузните закони и до го известува редовно за тоа 
Сојузниот собор. 

Борбата за поголем степен на уставноста и зако-
нитоста, а со тоа и заштитата на правата и интереси-
те на работните луѓе и граѓаните и на нивните са-
моуправни организации и заедници, не само во про-
цесот на донесувањето на акти, туку и во нивната 
примена, е мошне сложена задача. За доследно ос-
тварување на уставноста и законитоста е неопход-
но да се отстрануваат како определени несоглас-
ност^ така и недоследности во извршувањето на 
донесените прописи. Нужно е да се обрне поголемо 
внимание и на разграничувањето помеѓу регула-
т и в а т а надлежност на федерацијата, социјалистич-
ките републики и социјалистички автономни покра-
ини, како и на вкупниот' законодавен однос според 
регулативата на општините и самоуправната регу-
латива на организациите на здружен труд и други 
самоуправни заедници. 

Во рамките на утврдената ориентација врз на-
тамашното усовршување и доградба на правниот 
ситсем на СФРЈ постои објективна потреба да се 
донесе резолуција на Собранието на СФРЈ за из-
градбата и натамашниот развој на правниот систем 
на СФРЈ. Во оваа работа свое место и улога ќе има 
Сојузниот извршен совет, како и Сојузниот коми-
тет за законодавство и другите сојузни органи на 
управата и надлежните органи во социјалистички-
те републики и DO социјалистичките автономни по-
краини. 

3. Сојузниот извршен совет трреба да им пос-
вети поголемо внимание на договорите, на опште-
ствените договори и на самоуправните спогодби. 
Потребно е да се анализираат и објаснат основните 
причини за бавноста во договарањето, во општес-
твеното договарање и самоуправното спогодување, 
неизвршувањето на преземените обврски и неспре-
мност да се новелираат надминатите решенија во 
нив. Процесот на договарање за основните прашања 
не може да биде сведен само на договарањето на 
извршните органи на собранијата на општествено-
-политичките заедници. Во текот на договарањето 
мораат порано да се вклучат, во согласност со сво-
јата улога, делегатските собранија и другите орга-
ни во-федерацијата, во републиките и автономните 
покраини. За спроведување на договорно утврдена-
та политика е неопходно натаму да се развива си-
стемот на договарање и спроведување и да јакне 
одговорноста на сите учесници во договарањето и 
спогодувањето за остварување на договореното да 
се одбегнува административен период во решава-
њето на проблемите на општествениот развој, по-
себно во областа на општествено-економските с^-
коси ити. 

4. Сојузниот собор ги поддржува оцените на Со-
јузниот извршен совет за состојбата на безбедноста, 
заштитата на уставниот поредок, јавната безбед-
ност и работата на органите и службите за 
безбедност, како и напорите што се вложени во таа 
област. Високиот степен на безбедноста на нашата 
земја е израз на политичката стабилност на наше-
то социјалистичко самоуправно општество, полна 
афирмација на неврзаната надворешна политика и 
се поголемиот углед на Југославија во светот, како 
и постојаната активност на организираните сили г?а 
општеството и на сите носители на општествената 
самозаштита. 

Остварениот развој на социјалистичките само-
управни односи во земјата дава широки можности 
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за натамашно развивање на системот на општестве-
ната самозаштита врз најшироки општествени од-
носи. Затоа е потребно Сојузниот извршен совет и 
другите одговорни сојузни органи да донесуваат по-
требни мерки заради натамошна изградба и посе-
страно да ги разгледуваат оние прашања, што сите 
носители на општествената самозаштита ќе ги по-
ттикнуваат за поуспешно извршување на нивните 
задачи. 

Посебен проблем претставува безбедноста на 
сите гранки на сообраќајот, за што Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ расправаше неколку пати 
и донесе соодветни заклучоци. Со оглед на состојба-
та на безбедноста на сообраќајот, Сојузниот извр-
шен совет ве наредниот период треба да им посвети 
посебно внимание на овие прашања и да преземе 
соодветни мерки за да се зголеми безбедноста во 
сите гранки на сообраќајот и за тоа да го известува 
Собранието на СФРЈ. 

5. Сојузниот собор оценува дека се постигнати 
значајни резултати во доградбата на системот на 
општонародната одбрана; дека значително е зајак-
ната боевата готовност, оспособеност и ефикасност 
на ЈНА и на вооружените сили во целост, како и 
дека се зајакнати материјалните резерви. Потпи-
рајќи се врз изразената стабилност на општество-
то, политичкото единство и готовноста на сите наши 
народи и народности, на работните луѓе и ѓраѓаните 
да се сирове дува доследно политиката на Сојузот 
на комунистите на Југославија со другарот Тито на 
чело, во овој период силно зајакна одбранбено-заш-
титната сила и способност на општеството во це-
лост да му се противстави на секој притисок и агре-
сија. Сојузниот извршен совет ја интензивира во 
минатиот период работата врз спроведувањето на 
политиката во областа на општонародната одбрана, 
која е утврдена во прописите и заклучоците на Со-
бранието на СФРЈ, основите на одбранбените пла-
нови и подготвителните мерки и во други документи 
на Претседателството на СФРЈ. 

Тргнувајќи од нашето концепциско определу-
вање, а имајќи ги предвид сите поголеми заостру-
ва !^ во меѓународните односи. Соборот смета дека 
се нужни постојани и долгорочни напори за јакне-
ње на одбранбено-заштитната сила на општеството 
и дека во планирањето и преземањето на сите мер-
ки на општествено-економскиот развој треба да му 
дава особенб значење на јакнењето на одбранбената 
способност на општеството. 

Сојузниот извршен совет треба во иднина да 
вложува уште поголеми напори заради оспособу-
вање на сојузните органи на управата за извршу-
вање на работите на одбраната. 

6. Во областа на финансишњето на федераци-
јата, се преземени опсежни мерки заради усогласу-
вање на растежот на буџетската потрошувачка на 
федерацијата со растежот на општествениот произ-
вод и националниот доход; постепено намалување 
на финансирањето на буџетот на федерацијата од 
емисија; преиспитување на дејството на автомати-
зам на финансирањето на претежниот дел од бу-
џетот на федерацијата и на обврските по таа осно-
ва од поранешните години; ребаланс, извршување 
и контрола на извршувањето на буџетот на федера-
цијата; преминување од буџетската на календар-
ска година, со ориентација да се надминат појавите 
на автархичност во финансирањето на програмата 
за модернизација на сојузните органи и организа-
ции. Тоа се однесува, пред се, и на поопштествува-
њето на постапката за разгледување на материја-
лите за завршната сметка и за буџетот на федера-
цијата; поголема финансиска дисциплина и органи-
зираност врз принципите на економичност и рацио-
налност на корисниците на буџетот на федерација-
та; подобро и поцелосно користење на капацитети-
те и опремата ,на корисниците на буџетот, обезбеду-
вање механизам за следење на ефектите на влож-
ените финансиски средства и ол. 

Иако активноста и мерките што се преземани 
во областа на контролата на употребата на средствата 
од буџетите на федерацијата во 1978 и 1979 година 
придонесоа кон подобрување на финансиската дис-
циплина на корисниците на средствата од буџетот 
на федерацијата уште не се отстранети недостато-
ци, како: недоволна превентивна контрола, неу-
согласеност на програмите за работа на органите 
на контролата — Службата на општественото кни-
говодство на Југославија, буџетската инспекција и 
другите инспекторати, кадровската непотполнетост 
на овие служби, ненавремено поведување постапка 
и ел. 

Сојузниот извршен совет во наредниот период, 
при поднесувањето на извештај, посебно ќе му об-
рне внимание на спроведувањето на уставните од-
редби, сојузните закони и други прописи за финан-
сирање на федерацијата, тргнувајќи, пред се, од 
утврдената политика на Собранието на СФРЈ од-
носно Сојузниот собор. 

7. Во остварувањето на уставните решенија во 
областа на правосудството се постигнати забележа-
ни успеси што се резултат од особената активност, 
како на Сојузниот извршен совет, така и на орга-
ните на сојузната управа и на сојузните правосуд-
ни органи, а и надлежните органи и тела во соци-
јалистичките републики и во социјалистичките ав-
тономни покраини. Процесот на натамошно пооп-
штествување на работата на правосудните органи, 
во што посебна улога и значење има самоуправното 
судство, се остварува успешно, а соодветен придо-
нес дадоа правосудните органи и кон развојот на 
целокупниот систем на општествената самозаштита. 

Во наредниот период е неопходно да се согледа 
функционирањето на новата организација на пра-
восудството и како се остваруваат материјалните 
и процесните закони од оваа област, односно кои 
проблеми се јавуваат во практиката. Во врска со 
тоа посебно треба да се оцени како, врз основите 
на новиот правосуден систем и доста изразените 
разлики во организацијата и надлежноста на пра-
восудните органи (особено на судовите) во републи-
ките и во автономните покраини, се остваруваат 
уставните права на работните луѓе и граѓаните прод 
тие органи. 

8. Во областа на социјалната политика, Собо-
рот ги поддржува ставовите за потребата, издвој чу-
вања за задоволување на оштите и заедничките 
потреби да се вршат во договорените рамки. За ос-
тварување на оза определување е неопходно да се 
усогласуваат издвојувањата за заеднички и општи 
потреби со растежот на доходот. 

бо практиката се постави прашањето за начи-
нот на следење на основните показатели за состој-
бата во областа на здравството, на социјалната и 
детската заштита, образованието, домувањето и ел. 
Поради тоа е неопходно Сојузниот извршен совет 
да се договори со извршните совети на собранијата 
на републиките и на автономните покраини: како 
ќе се утврди следењето и кои се основни показате-
ли во тие области, што се од интерес за целата 
земја. 

За областа на социјалната политика во идната 
работа треба да се преземат сите мерки за да се 
оствари договорената политика што е утврдена во 
Препораката за спроведувањето и натамашното из-
градување на политиката на вработување, односно 
во заклучоците на Соборот што се однесуваат на: 
вработеноста и вработувањето, остварувањето на 
работните односи, политиката во областа на леко-
вите, исправноста на намирниците и на предметите 
за општа употреба, човековата средина, заштитата 
на растенијата од заразни болести и штетници и 
заштитата на животните од заразни болести, од 
надлежноста на федерацијата, како и следење на 
спроведувањето на меѓународните договори во тие 
области што ги ратификувала СФРЈ. 
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9. Во развојот и остварувањето на боречката и 
инвалидската заштита се постигнати определени 
резултати во јакнењето на општествено-екоиомска-

положба на борците и воените инвалиди во по-
добрувањето на остварувањето на нивната здрав-
ствена заштита и други прашања. Заклучоците на 
Сојузниот собор што се однесуваат на контролата 
ца законитоста и рационалното користење на сред-
ствата од буџетот на федерацијата, наменети за 
финансирање на основната боречко-инвалидска 
Заштита се спроведуваат недоследно. Законот за 
евиденциите за борците не се спроведува. Со оглед 
ра значењето на ова прашање во наредниот период, 
потребно е Сојузниот извршен совет и соодветни-
те органи на управата да му посветат на тоа по-
големо внимание и да преземат потребни мерки за-
ради разрешување на проблемите и на отворените 
прашања во оваа област на општествените односи. 

10. Кон афирмацијата на надворешната поли-
тика и на меѓународната положба на Југославија 
Голем личен придонес со своите лични иницијативи, 
Ангажирање и авторитет што го ужива во светот, 
даде Претседателот на Републиката Јосип Броз 
Тито. Сојузниот извршен совет вложи значајни на-
пори во спроведувањето на неврзаната надворешна 
Политика на СФРЈ, во развивањето на сите форми 
на соработка со другите држави, во решавањето на 
Крупните задачи на нашите економски односи со 
странство и за потсилена активност на нашата 
земја во движењето на неврзаните земји, во меѓу-
народните организации, посебно во Организацијата 
на обединетите нации и на меѓународен план вооп-
што. Со тоа Сојузниот извршен совет суштествено 
придонесе кон афирм&цијата на уставните начела 
на нашата надворешна политика и јакнење на не-
зависната меѓународна положба и угледот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Сојузниот собор посебно го истакнува ангажира-
њето на Сојузниот извршен совет во извештајниот 
период во областа на проширувањето и унапреду-
вањето на односите и соработката на СФРЈ со невр-
заните земји и со земјите во развој и во програми-
рањето на акции и во донесувањето на мерки за-
ради спроведувањето на одлуките од VI конферен-
ција на шефовите на државите или владите на не-
врзаните земји во Хавана. 

Имајќи ги предвид сложените меѓународни ус-
лови, Сојузниот собор ја истакнува потребата од 
потсилено дејствување на нашата земја на меѓуна-
роден план, пред се, во рамките на движењето на 
неврзаните земји. Тоа повлекува по себе и ната-
мошно поголемо ангажирање на Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата и сојузните 
организации во правец на остварување на главните 
рели и задачи на нашата надворешна политика. 
Сето тоа претпоставува натамошни мерки врз унапре-
дување на функционирањето на сите надворешно-
нполетички органи и служби во земјата, вклучз^вај-
Јш ги и дипломатско-конзуларните, стопанските и 
други претставништва на СФРЈ во странство, за да 
бидат овие органи и служби во состојба да дејству-
ваат што поефикасно во остварувањето на целите 
и задачите на надворешната политика на СФРЈ. 
При тоа се укажува на должноста што побрзо да се 
донесе закон за вршење на надворешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на управата и со-
јузните организации. 

^ Во натамашното остварување на односите по-
меѓу Сојузниот собор и Сојузниот извршен совет е 
неопходно да се обезбеди навремено вклучување на 
Сојузниот собор и на неговите работни тела во нај-
крупните надворешнополитички активности на на-
шата земја. 

III 

1. Односите помеѓу Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет се оства-

рувани врз основите на Уставот на СФРЈ, Законот 
за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата и на ставовите што ги утврдуваше Собра-
нието на СФРЈ. Во натамашната работа, тргнувајќи 
од остварените резултати, неопходно е да се уна-
предуваат и усовршуваат тие односи. 

2. Во остварувањето на функцијата на Сојуз-
ниот извршен совет како извршен орган на Собра-
нието на СФРЈ утврдена со Уставот на СФРЈ се 
јавува определени проблеми на кои укажува Со-
јузниот собор: 

(1) И покрај постигнатите позитивни резултати 
во програмирањето на работата, во практиката уш-
те не е постигнато задоволително ниво на органи-
зираност и меѓусебна соработка во врска со подгот-
вувањето, донесувањето и извршувањето на про-
грамите и плановите за работа. Поради тоа, потребно 
е натаму да се усовршуваат облиците и методите на 
соработката и во процесот на подготвувањето на 
програмите за работа, а и во извршувањето на утвр-
дените задачи, заради поуспешно остварување на 
функцијата на делегатското собрание на СФРЈ. 

(2) Материјалите што се поднесуваат до Сојуз-
ниот собор на разгледување често пати не се при-
способени кон потребите на делегатите и делегат-
ската база, зашто се преопширни, нецелосни без 
алтернативни решенија ити. Материјалите треба да 
се доставуваат на време, збиено, прегледно и во 
форма што овозможува да се води за нив целосна 
расправа и да се заземаат ставови. 

(3) Односите нахсојузните органи на управата 
спрема Собранието на СФРЈ, по правило, се одвиваа 
преку Сојузниот извршен совет, а не и непосредно, 
што ја намалуваше нивната непосредна одговорност 
кон Собранието на СФРЈ за состојбата во определени 
области на општествениот живот. Во иднина треба 
да јакне непосредната одговорност на сојузните ор-
гани на управата кон Собранието на СФРЈ и да се 
сочуваат кон пројавување на поголем степен на 
самостојност и иницијатива во предлагање на ре-
шенија за унапредување на состојбата и за доне-
сувана мерки во соодветни области на општестве-
ниот живот, а во рамките на нивните права, долж-
ности и одговорности. 

(4) Кадровската оспособеност на стручните 
служби на Сојузниот извршен совет и на сојузните 
органи на управата претставува значаен фактор за 
успешно извршување на работите и задачите на 
овие органи. Поради тоа, во наредниот период би 
требало да се води повеќе сметка за стручното об-
разование и усовршување на работниците во работ-
ните заедници на тие органи. При решавањето на 
овие прашања посебно внимание треба да и се пос-
вети на соодветната застапеност на кадрите од сите 
републики и автономни покраини врз работите на 
основната дејност. Треба да се обезбеди и ^ а д е к -
ватна примена на принципот на наградување спо-
ред трудот и создавање потребни материјални пре-
дуслови за остварување на утврдената кадровска 
политика при зголемена одговорност за извршува-
ње на работите и работните задачи. Соборот го по-
ддржува ставот на Сојузниот извршен совет да не 
се зголемува бројот на вработените работници во 
сојузните органи на управата. 

(5) За остварување на уставниот концепт на 
федерацијата и на односите во неа од посебно зна-
чење се односите и соработката на органите во фе-
дерацијата со соодветните органи во републиките 
и автономните покраини. Во оваа соработка, која 
се продлабочува постојано и богати со нови форми, 
се уште има слабости и недостатоци. Во иднина тре-
ба да се доградуваат и усовршуваат постојните ме-
тоди и форми на меѓусебна соработка. Во таа смис-
ла активноста на меѓурепубличките комитети би 
требало да се насочи кон постапката за усогласува-
ње на ставовите само за подзаконски акти и кон 
соработка во подготвувањето на акти, а активноста 
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на Коордивационата комисија на Сојузниот извр-
шен совет, пред с£, кон прашањата за координаци-
ја. 

Сојузниот извршен совет треба и натаму да 
вложува напори за остварување на својата уставна 
функција на насочување и усогласување на работа-

. та на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации. Посебно внимание треба да и се по-
свети на афирмацијата на општествените совети и 
на советите во одделни сојузни органи на управата 
односно за одделни управни области од становиште-
то на натамошно поопштествување на вршењето на 
функциите на органите на управата. 

(6) Сојузниот извршен совет и органите на со-
јузната управа треба и натаму да ја развиваат со-
работката со општествено-политичките и со другите 
општествени организации во федерацијата, со Сто-
панската комора на Југославија, со општите здру-
женија, со организациите на здружен труд и со 
други организации и заедници, со научните и струч-
ните институции и на тој начин да обезбедуваат ус-
лови за успешна работа на Собранието на СФРЈ и 
за успешно вклучување на делегатската основа во 
процесот на одлучување за прашањата од . надлеж-
носта на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

За остварувањето на функцијата на делегатско-
то Собрание на СФРЈ, како и правата и должности-
те на Сојузниот извршен совет, посебно е значајно 
да се користат поинтензивно достигањата и резул-
татите од научното творештво. Од тие причини нау-
ката и нејзините сознанија треба повеќе да се вгра-
дуваат во работата' на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата и врз нив да се заснова 
предлагање на политиката, на закони, прописи и 
други акти. Во наредниот период Сојузниот извр-
шен совет треба да ги согледа сите можности за по-
широко вклучување на науката во работата врз 
предлагање на политиката и врз донесување на за-
кони, прописи и други акти на Собранието на СФРЈ 
и својата активност повеќе да ја заснова врз резул-
татите од научните истражувања и достигања. 

(7) Институтот делегатско прашање треба да им 
овозможи на делегатите целосно и брзо да бидат 
известени и запознаени со актуелните акции и 
мерки што ги презема Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата. Во врска со тоа од-
говорот на делегатско прашање би требало да се 
даде од органот на управата, по правило, на самата 
седница, а најдоцна на наредната седница на Собо-
рот Во наредниот период, Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата треба поголемо 
внимание да му посветат на подоследното оствару-
вање на уставниот и деловничкиот концепт за деле-
гатското прашање. 

3. Тргнувајќи од Одлуката на Сојузниот собор 
да се пристапи кон промена на Уставот на СФРЈ, 
Сојузниот извршен совет ќе ги изврши на време 
сите подготовки за измени и дополненија на Зако-
нот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата и на другите соодветни сојузни закони, 
во согласност со работата врз промените на Уставот 
на СФРЈ. 

IV 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во 
рамките на својот делокруг го прифаќа Извештајот 
за работата на Сојузниот извршен совет за периодот 
од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година и ја одобру-
ва неговата работа. 

2. Сојузниот извршен совет, во својата ната-
мошна работа, ќе ги извршува задачите утврдени 
со овие заклучоци имајќи ги при тоа предвид и 
мислењата, ставовите и предлозите од работните 
тела на Сојузниот собор и од заедничките работни 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ и за тоа 
ЌЕ го известува СОЈУЗНИОТ собор. 

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

Вр. 021-2/80-030 
26 март 1980 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Стана ТомашевићАрнесен, е. р. 

318. 

Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ, врз основа на член 286 став 1 
точк& 3 од Уставот на СФРЈ и член 136 и член 173 
став 3 од Деловникот на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, го раз« 
гледуваше, во рамките на својот делокруг, на сед-
ницата од 26 март 1980 година, Извештајот за ра* 
ботата на Сојузниот извршен совет за периодот ОД 
16 мај 1978 до крајот на 1979 година и тргнувајќи 
оцените и ставовите на работните тела на Собо/ротр 
на републиките и покраините и на заедничките ра* 
ботни тела на Собранието на СФРЈ, од експозето! 
и мислењата и оцените дадени во текот на претре-
сот на седницата на Соборот, ги донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

I 

Работата на Сојузниот извршен совет во изве-
штајниот период се одвиваше во услови на ната-
мошно јакнење и развој на самоуправните соција-
листички општествено-економски односи, на поли-
тичкиот систем на социјалистичкото самоуправува-
ње, како и на спроведувањето на сојузното зако-
нодавство донесено врз основа на Уставот на СФРЈ. 
Конгресите на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија, на Сојузот на комунистите во републиките на 
Конференцијата на Сојузот на комунистите во по-
краините, конгресот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија и активноста на спроведувањето на Ти-
товата иницијатива за колективна работа, одлучу-
вање и одговорност создадоа мошне поволни општи 
политички услови за дејствување на сите органи-
зирани социјалистички сили и нивно целосно анга-
жирање врз остварувањето на договорената полити-
ка. 

Благодарејќи на ваквите општи услови нашето 
општество во овој период постигна значајни резул-
тати во својот вкупен материјален и општествен 
развој. Меѓутоа, општествено-економскиот развој 
беше оптоварен и со затечените проблеми и при-
дружуван од негативни тенденции што во овој пе-
риод беа позначително изразени. За овој период 
исто така се карактеристични неповолните движе-
ња во меѓународните економски односи, што имаат 
значајно влијание врз стопанските движења во зем-
јата. Поради сето ова Сојузниот извршен совет се 
наоѓаше пред мошне крупни задачи, остварувајќи ја 
својата уставна функција во исклучитеЛ£Ј0 сложени 
услови. 

Соборот на републиките и покраините оценува 
дека Сојузниот извршен совет во изминатиот пери-
од и покрај определени недостатоци и слабости на 
кои е укажено во расправата на седницата на ра-
ботните тела, остварувајќи ги своите уставни фун-
кции и извршувајќи ги доверените задачи, придо-
несуваше кон натамошниот развој на социјалистич-
ките самоуправни општествено-ешномски односи, 
изградбата на општествено-политичкиот систем и 
јакнењето на меѓународната улога и положба на 
нашата земја. 
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II 

Во остварувањето на целите и задачите на Оп-
штествениот план на развојот на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година, во овој период се 
постигнати значајни резултати .во јакнењето на 
материјалната основа на општеството и развојот 
на самоуправните ошнтествено-економски односи. 
Меѓутоа/во овој период се пројави]а и слабости во 
остварувањето на целите и задачите на развојот, 
особено на подрачјето на економската стабилиза-
ција, економските односи со странство и репродук-
тивна та способност на стопанството. Покрај објек-
тивните тешкотии на ова подрачје постојат и бројни 
субјективни слабости. Во општеството како целина 
не е остварена потребната координација на рабо-
тата и неопходната организираност и усогласеност на 
акциите на сите фактори во согласност со нивните 
права и должности, особено во областа на договара-
њето и спогодувањето, усогласувањето на интере-
сите и потребите, како и почитувањето на догово-
рите и спогодбите. Освен тоа, ниту сите мерки на 
економската политика не беа целосни, доволно ме-
ѓусебно повразни, ниту навремени, а одделни од 
нив не беа засновани ниту врз реалните економски 
процени. Поради сето ова дојде до израз тенденци-
јата за преземање административни мерки на сите 
нивоа по некои прашања. 

Соборот на републиките и покраините смета де-
ка Сојузниот извршен совет треба, во рамките на 
своите права и должности, да продолжи со уште по-
интензивна работа врз отстранување на уочените 
недостатоци во развојната и тековната економска 
политика, а, пред се, врз создавање услови и пот-
икнување на рационалното и доходовното стопани-
сување и поголем степен на организираност и само-
управна поврзаност. 

Соборот на републиките и покраините смета 
како исклучително значајно сите носители на еко-
номските одлуки, тргувајќи од заклучоците на Прет-
седателството на Централниот комитет на Сојузот 
на комунистите на Југославија за остварување на 
политиката на економската стабилизација, навре-
мено да преземаат потребни мерки за доследно сп-
роведување на договорената политика и извршува-
ње на сојузните закони и други општи акти, а осв-
оено на задачите утврдени со Резолуцијата за ос-
тварување на Општествениот план на Југославија 
во 1980 година. Сојузниот извршен совет ке је сле-
ди и поттикнува оваа активност, навремено ќе пре-
зема мерки од својата надлежност и ќе му пред-
лага на Соборот на републиките и покраините до-
несување на соодветни мерки од неговиот делокруг. 

Неопходно е исто така да се зајакне активноста 
на сите носители на планирањето врз навремено 
подготвување на планските документи за периодот 
од 1981 до 1985 година и што подоследна примена на 
системот на општественото планирање. За таа цел е 
непходно посебно да се зајакне општествено-поли-
тичката активност заради навремено склучување на 
самоуправните спогодби и донесување на договори за 
основите на планот за наредниот плански период. 

Оцена за остварувањето на целите и задачите 
утврдени со Општествениот план на развојот на Ју-
гославија за периодот од 1976 до 1980 година и за по-
литиката на економската стабилизација Соборот на 
републиките и покраините ќе даде при посебната 
расправа за тие -прашања, што ќе биде извршена 
според Програмата за работата на Соборот. 

III 

Сојузниот извршен совет изврши во изминатиот 
период значајни и сложени задачи во врска со из-
градбата на правниот систем и усогласувањето на 
сојузното законодавство со Уставот на СФРЈ. Иако 
во постапката за донесување закони од делокругот 

на Соборот на републиките и покраините значајна 
улога имаа собранијата на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини, 
нивните делегации во Соборот и работните тела, е 
неопходно да се прошири законодавната иницијати-
ва и врз другите овластени предлагачи и да се обе-
збеди преголема улога на другите органи и органи-
зации во постапката за донесување на закони. 

Во текот на натамошната работа на Сојузното 
законодавство, е потребно поцелосно да се оценат 
недостатоците што се однесуваат на прашањата на 
разграничувањето на сојузното и републичкото, од-
носно покраинското законодавство, на односите по-
меѓу законите и самоуправното право, меѓусебната 
усогласеност на сојузните закони, како и другите 
слабости што се јавувале во практиката. 

Заради поефикасно следење на остварувањето 
на сојузните .закони и другите прописи и општи ак-
ти треба да се унапредува меѓусебната соработка на 
сојузните, републичките, односно покраинските ор-
гани на управата на овие прашања, да се разработи 
систем и методологија за остварување увид во по-
јавите .на нецелосна и нееднаква примена на ова 
законодавство, како и мерките за подоследна при-
мена на донесените прописи и утврдената политика. 

Исто така, е неопходно навремено да се подгот-
вуваат и донесуваат подзаконските акти и да се пре-
земаат други мерки за што подоследна примена на 
сојузните закони, другите прописи и општи акти, 
како и да се обезбеди постојано следење на процесот 
на нивното донесување и примена. 

IV 

Во изминатиот период е направен значаен че-
кор во остварувањето на со Уставот на СФРЈ утвр-
дените односи на Соборот на републиките и покраи-
ните и на Сојузниот извршен совет. Подобрено е 
извршувањето на обврските и одговорноста на Со-
јузниот извршен совет и на сојузните органи на 
управата во поглед на остварувањето на работите 
и задачите утврдени со Програмата на Соборот на 
републиките и покраините. Меѓутоа, во наредниот 
период треба да се воспостави уште подобра сора-
ботка во изработката на програмите и плановите 
за работа, да се утврди приоритетот и поголема 
селективност на прашањата што се внесуваат во 
програмите, а заради нивно што поуспешно оства-
рување да се обезбеди навремена примена и доста-
вување на соодветните документи, за да се отстра-
нат појавите на задоцнување во извршувањето на 
одделните задачи. Исто така, во програмите треба 
да се издвојат прашањата за кои е потребно заед-
нички да се утврди начинот на учеството на оп-
штествено-политичките организации, на организа-
циите на здружен труд и на нивните асоцијации и 
други субјекти чијашто соработка е од значење за 
остварувањето на функциите на Соборот на репуб-
ликите и покраините, како што е тоа предвидено 
со Деловникот на Соборот на републиките и пок-
раините. 

Постои потреба за поширока примена на ин-
ститутот на претходна постапка заради разјасну-
вање на начелните прашања и претходна соглас-
ност за можните правци за изнаоѓање на суштин-
ски решенија за прашањата од делокругот на Со-
борот. Во текот на разгледувањето на прашањата 
во претходната постапка треба уште при првата 
размена на мислења да се обезбедат услови да дој-
де до израз влијанието на делегациите на основни-
те самоуправни организации и заедници и на оп-
штествено-политичките (организации, Стопанската 
комора на Југославија и другите субјекти. Неопход-
но е Сојузниот извршен совет при поведување пос-
тапка за донесување на одделни акти повеќе да е* 
потпре врз резултатите на претходната постапка. 
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Оценето е дека работата на меѓурепубличките 
комитети во постапката за остварување на сора-
ботката со соодветните републички и покраински ор-
гани при подготовката на акти од делокругот на 
соборот на републиките и покраините често долго 
траело попримајќи обележја на усогласување што 
е уставна функција на Соборот на републиките и 
покраините. Сојузниот извршен совет во оствару-
вањето на соработката со извршните совети на со-
бранијата на републиките и покраините во постап-
ката на подготовката на акти за кои одлучува Со-
борот на републиките и покраините врз основа на 
согласноста на републичките и покраинските соб-
ранија треба да ги користи формите на соработка 
што ќе овозможат поефикасна подготовка на пред-
лозите, а меѓурепубличките комитети треба да ја 
остваруваат својата улога во согласност со Уставот 
на СФРЈ утврдените функции. 

Соборот смета дека Сојузниот извршен совет 
треба да има уште поактивна творечка улога во 
постапката на усогласувањето на ставовите во ра-
ботните тела на Соборот на републиките и покраи-
ните, тргнувајќи од своите со Уставот на СФРЈ ут-
врдени функции, системски решенија и договорена 
политика. 

Институтот на делегатско прашање треба ната-
му да се развива и изградува во функција на една 
од формите на политичка контрола и остварување 
увид во состојбата и проблемите во одделните облас-
ти од надлежноста на Соборот на републиките и 
покраините. Треба да се развива практиката Со-
борот и Сојузниот извршен совет институтот на де-
легатско прашање да го користат во правецот на 
подобро согледување на одделните проблеми про-
јавени во практиката, утврдување на причините 
на нивното настанување, како и навремено презе-
мање на мерки за нивно решавање. 

V 

Потребно е натаму да се подобруваат условите 
за доследно остварување на уставната улога и од-
говорност на Со1узниот извршен совет, на сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации, 
и унапредување на целокупната нивна организи-
раност и метод на нивната работа. 

Сојузниот извршен совет треба натаму да ја 
унапредува својата уставна функција во поглед 
насочувањето и усогласувањето на работата на со-
јузните органи на управата и на сојузните органи-
зации. Неопходно е натамошно унапредување на 
работата на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, да се обезбедува повисоко 
ниво на нивната стручност и одговорност за извр-
шување на работите и задачите што им се доверени, 
како и нивно понепосредно поврзување и соработка 
со научните организации и потпирање врз резултати-
те на научните истражувања и сознанија. Со цел за 
што поцелосно обезбедување на општественото вли-
јание врз нивната работа и натамошна демократи-
зација на вртењето на функцијата на управата 
тхуебв, сообразно со Законот за основите на систе-
мот на општествените совети и за сојузните оп-
штествени совети, да се забрза Формирањето на со-
вети во одделни органи на управата или за оддел-
ни управни области. 

Сојузната управа треба натаму да се оспособува 
За користење на современите методи на прибирање и 
обработка на податоци и за посовремени форми на 
работата. Исто така треба да се обезбеди поголемо 
ниво на стручноста на работниците и нивна пого-
лема подвижност, како и поголема одговорност на 
републиките и покраините за кадровскиот состав 
на со1узните опгани на управата и на сојузните ор-
ганизации. Порационалната работа на управата и 
посебно извршувањето на работите во врска со при-

мената на Уставот на СФРЈ, Законот за здруже-
ниот труд и другите системски решенија и побрзо-
то пренесување на државната регулатива врз здру-
жениот труд, во многу би ги проширило и можнос-
тите за натамошно унапредување на целокупната 
работа во Соборот на републиките и покраините. 
Во идната работа треба да се развива практиката 
на ^непосредни односи на Соборот на републики-
те и покраините и сојузните органи на управата и 
сојузните организации. 

VI 

Соборот на републиките и покраините оценува 
дека поднесувањето на извештајот за работата на 
Сојузниот извршен совет е значајно за остварува-
њето на со Уставот на СФРЈ утврдените односи 
помеѓу Сојузниот извршен совет и Соборот на ре-
публиките и покраините. Со известувањето би тре-
бало да се опфати, пред се, улогата на Сојузниот 
извршен совет и на сојузните органи на управата и 
сојузните организации во спроведувањето на сис-
темските решенија и договорената политика, зако-
ните, другите прописи и општите акти што соборот 
ги донесува. Тргнувајќи од забелешките и предло-
зите што се дадени во Соборот на републиките и 
покраините и неговите работни тела при расправата 
за овој извештај, во наредниот период со Делов-
никот на Собранието на СФРЈ треба поблиску да 
се утврди содржината и карактерот на годишните 
извештаи за работата на Сојзгзниот извршен совет. 

Оценувајќи го извршувањето на работите и за-
дачите во извештајниот период, Соборот на републи-
ките и покраините во рамките на својот делокру го 
прифаќа РГзвештајот на Сојузниот извршен совет и 
експозето на претседателот на Соборот. Сојузниот 
извршен совет во натамошната работа ќе тргнува 
од ставовите содржани во овие заклучоци и ќе ги 
има предвид забелешките и предлозите изнесени 
на седницата на Соборот и во работните тела во те-
кот на разгледувањето на Извештајот. 

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

Бр. 06. 3-46/80-945 
26 март 1980 година 

Белград 

Собор на републиките и покраините 
па Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Претседател, 
Зоран Полич, е. р. 

319. 

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 
16 став 1 и со член 27 од Законот за општествена 
контрола на цените (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Зако-
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ПЕ-
НИ ЗА ЕКСПЕДИРАЊЕ И ДОСТАВУВАЊА НА' 
ПИСМА И ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ ВО ВНАТ-

РЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 
ф 

1. Организациите на здружен труд на поштен-
скиот, Телеграфскиот и телефонскиот сообраќај мо-
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жат своите постојни цени за писма и поштенски 
картички во внатрешниот поштенски сообраќај да 
ги зголемат така што новите цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Динари 
1) обични писма со тежина до 20 грама 2,50 
2) обични писма со тежина над 20 до 50 

грама 
3) обични писма со тежина над 50 грама, за 

секои натамошни 50 грама тежина или дел од 
таа тежина, но најмногу до 2.000 грама тежина 

4) стандардизирани писма со тежина до 20 
грама 

5) судски писма и писма по управната и 
прекршочната постапка со тежина до 20 грама 

6) судски писма PI писма по управната и 
прекршочната постапка со тежина над 20 до 
бб грама 

7) обична поштенска картичка 
8) стандардизирана поштенска картичка 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на максималните цени за експедирање и доста-
вување на писма и поштенски картички во внатреш-
ниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/78). 

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

Е. п. бр. 121 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

3,50 

0,50 

2,50 

2,50 

3,50 
2,ОС 
2,00 

320. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕ-
НИ ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ 
НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд што преве-
зуваат стоки на пругите на југословенските же-
лезници можат своите постојни цени односно та-
рифни ставови за превозот на стоки да ги зголемат 
во просек до 16%, во што е вклучено зголемување-
то од 0.56п/о по основа на измената на далечиноме-
ри од 6 февруари 1980 година, при задржување на 
постојните односи во тарифниот систем. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
на Сојузниот завод за цени да му ги достават це-
новнпците односно тарифите за превозот на стоки 
(тарифните таблици), утврдени во смисла на точка 
1 од оваа одлука. Сојузниот завод за цени во рок 
од осум дена од денот на доставувањето на ценов-
ниците односно тарифите ќе утврди дали ценовни: 
пите односно тарифите се во согласност со одред-
бите на оваа одлука. Новите цени односно тариф-
ни ставови од тие ценовници односно тарифи нема 

да се применуваат додека претходно ценовници!« 
односно тарифите не ќе се усогласат со одредбите 
на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на максималните цени односно тарифни ставо-
ви за превоз на стоки на пругите на југословенски-
те железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/79). 

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

Е. п. бр. 122 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Потпретседател. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

321. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за услови-
те за купување на непреработено злато („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/77), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н\ СТОКОВНИОТ КОН-

ТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1980 ГОДИНА 

1. Стоковниот контингент до кој корисниците 
на злато во 1980 година можат да купуваат непре-
работено злато од производителите на злато во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
или во странство, се определува за следните наме-
ни, и во следната количина, и тоа: 

1) за ордени и медали 
2) за заботехнички цели 
3) за цотребите на индустријата 
4) за потребите на преработката на 

злато и накит и други предмети од 
злато 

5) за потребите на VIII медитеран-
ски игри Сплит 1979 

6) за потребите на ковање 
златници за Кувајт 

Килограми 
2 

1.140 
995 

5.871 

630 

200 

Организациите на здружен труд — производи-
тели на злато во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија можат за потребите на прера-
ботката на злато во своите организации, покрај коли-
чините на злато од најмалку 3.327 kg од стоковниот 
контингент определен во одредбите под 3, 4, 5 и б 
став 1 на оваа точка, да користат, уште и 50°/о од 
количините на зголеменото производство на злато 
во 1980 година во однос на производството на зла-
то во 1979 година. 

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

Е. п. бр. 123 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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322. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79 и 59/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО 
КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАН-

КИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Се продолжува важењето на следните реше-
нија, и тоа на: 

1) Решението за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во руд-
ниците на јаглен и при облагородување на јаглен 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 61/79 и 65/79); 

2) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски производствени и 
преносни објекти и диспечерски центри на Заед-
ницата на југословенското електростопанство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

3) Решението за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во екс-
плоатацијата на нафта и природен гас („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

4) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
секундарна преработка на нафта, при што раидма-
нот на искористувањето на нафтата е до односот 
25 :75 црни и бели продукти („Службен лист на 
СФРЈ", бр 70/78 и 65/79); 

5) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, во подготовката на 
железна руда и во производството на кокс, железо и 
челик („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 
и 67/79); 

6) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на бакар и во производството на катоден 
бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79, 
67/79 и 8/80); 

7) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на боксит и во производството на аноди 
за електролиза на алуминиум, на глиница и на алу-
миниум („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 70/78, 
65/79 и 67/79); 

8) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на олово, цинк и антимон и во производ-
ството на олово, цинк и антимон и на нивни при-
дружни метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 
и 65/79); 

9) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на жива и во производството на жива 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

10) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудници и за производство на фероникел („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 3/79 и 65/79); 

11) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на магнезиум метал („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 13/79 и 65/79); 

12) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за рудници и за 
Облагородување на неметали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 67/78, 10/79, 28/79, 65/79 и 67/79); 

13) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 

сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78, 65/79 и 67/79); 

14) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на разблажена (46%) азотна кисе-
лина („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 и 
67/79); 

15) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78, 65/79 и 67/79); 

16) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на фтална киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

17) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на малеинската ки-
селина („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78 и 65/79); 

18) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на стеаринска и олеинска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

19) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 70/78, 65/79 и 
67/79); 

20) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на деривати на 6-аминопеницилин-
ска киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79); 

21) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за електролитичко 
производство на хлор и натриум-хидроксид („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

22) Решението за намалувањана царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
каилумови соединенија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/73 и 65/79); 

23) Решението за намалување на царината на. 
увозот на специфичната опрема за производство 
на формални („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 
65/79); 

24) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
титач-диоксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 
и 65/79): 

25) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на амонијак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 и 67/79); 

26) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 65/79); 

27) Решението за намалување на царината на 
увозот па специфичната опрема за производство на 
етан, етилен и полиетилен и за транспорт на етилен 
и полиетилен од Југославија во Романија преку це-
воводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 
65/79); 

28) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
винил хлорид мономер — РУС во прав („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

29) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
РУС гранулат („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78 
и 65/79): 

30) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полистирол („Службен лист на СФРЈ*', бр. 63/78 и 
65/79); 

31) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси 
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за пресување (дуропласт маси) — („Службен лист на 
СФРЈ",^ бр. 63/78 и 65/79); 

32) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на производи врз база на хлорал-
кални електролизи и полимеризација врз база иа 
пропил ен, етиленсксид и пропил еноксид („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

33) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опреза што се користи за 
хлор-алкална електролиза („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

34) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на водород — пероксид („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

35) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки смоли и полиакрилатин 
дисперзии (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 63/73, 65/79 
и 67/79); 

36) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на полиуретанска пена („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 и 3/80); 

37) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на диоктилфталат (БОР) („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

38) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 63/78 и 65/73); 

39) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на нејоногени тензиди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

40) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на феиолна пена со поликондензаци-
ја („Службен лист на СФРЈ" бр. 65/78 и 65/79); 

41) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на фурфурол („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

42) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на метанол („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

43) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на базни фармацеуте™ суровини 
(,.Службен лист на СФРЈ'Ѕ бр. 63/78, 70/78, 10/79 и 
65/79); 

44) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на пеницилин („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

45) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 и 67/79); 

46) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи 
во производството на натриум-триполифосфат и 
натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78 и 65/79); 

47) Решението за определување на пониски ца-
рински стапки на увоз на специфичната опрема што 
се користи во производството на криолит, бели са-
ѓи и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

48) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на фосфорни соли — (минерални 
фосфати за добиточна исхрана) — („Службен лист 
»а СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

49) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на комплексно минерално ѓубре врз 
база на тресет („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 
и 65/79), 

50) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиамидни и полполефински и полипропиленски 
синтетички влакна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78, 70/78, 65/79 и 3/80); 

51) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
лолиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 65/79); 

52) Решението за намалување на царината на ув-
озот на специфичната опрема за производство на 
полиакрплонитрилни влакна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

53) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум перборат („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/79 и 65/79); 

54) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на толуолидиизоцијанат- * (TDI) 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/79 и 65/79); 

55) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
трихлорстилен и перхлоретилен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/79 и 65/79); 

56) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на лиенаралкилбензол („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79); 

57) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на саѓи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79); 

58) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на основни земјоделски производи 
(,. Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 61/79 и 65/79); 

59) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за доработка (су-
шење, сортирање, в лажење, ферментација ндр.) на 
тутун („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

60) Решението за намалување на царината на 
увозот на рибарски бродови за ловење на риби 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79 и 65/79); 

61) Решението за намалување на царината на 
увозот на поморски рибарски бродови за ловење на 
риби во океански води и делови на тие бродови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

62) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на јастиви масла („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

63) Решението за намалување на царината на 
увозот иа специфичната опрема што се користи за 
производство на млеко („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78 и 65/79); 

64) Решението за намалување на увоз на локо-
мотиви, вагони и електромоторни возила за потре-
бите на Југословенските железници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78 и 68/78, 65/79 и 67/79); 

65) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
манипулација со стоки и одржување и реконструк-
ција на пруги во железничкиот сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

66) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што се врши за пот-
ребите на безбедноста на воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

67) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната аеродромска опрема што се 
користи на аеродромите за меѓународен сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 
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68) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што служи за прето-

. вар во линискиот, контејнерскиот и масовниот пре-
воз во пристаништа и луки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79); 

69) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфична опрема што се користи за про-
изводство, пренос и емитирање на телевизиска и 
радио-програма („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 
3/79 и 65/79); 

70) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за потребите на4 

магистралниот телефонски и телеграфски сообра-
ќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78 и 65/79); 

71) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/73, 3/79 и 65/79); 

72) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ ', бр. 
63/78 и 65/79); 

73) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рударските и геолошките истражувања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 и 67/79); 

74) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ 
бр. 63/78 и 65/79); 

75) Решението за намалување на цирината на 
увозот на специфичната опрема за хемиска прера-
ботка на пченка во шеќери („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78 и 65/79); 

76) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на маргарин („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/80); 

77) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
заштита на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 65/78, 12/79, 61/79, 65/79 и 8/80); 

73) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на бели лимови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79); 

79) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
политичко-информативна дејност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/79, 25/79 и 65/79); 

80) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се врши за 
потребите на алатни машини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78 и 65/79); 

81) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изработка на специјални алати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78 и 65/79); 

82) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
производство на топчести лежишта („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/78 и 65/79); 

83) Решението за намалување на царината на 
увозот па специфичната опрема што се користи за 
производство на делови за трактори, комбајни и 
стопански друмски возила („Службен лист на СФРЈ;, 
бр. 70/78, 50/79, 65/79 и 3/80); 

84) Решението за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема што се користи во 
заштитните работилници за професионална рехаби-
литација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ;, 

' бр. 63/78, 68/78, 38/79 и 65/79); 
85) Решението за определување на царинската 

стапка „Слободно" на увозот на специфична опрема 
— електронски сметачи што се користат во заводите 
за статистика („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79). 

2. Намалувањето на царината според решени-
јата од точка 1 на ова решение ќе се применува -на 
увозот што се врши во 1980 година. 

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

Е. п. бр. 124 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

323. 

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за при-
времена забрана на располагањето со општествени 
средства за финансирање на нестопански и непро-
изводствени инвестиции во 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/80), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ 
НА ^ П О Т Р О Ш Е Н А Т А АМОРТИЗАЦИЈА ПРЕС-
МЕТАНА ПО МИНИМАЛНИТЕ СТАПКИ ПРОПИ-

ШАНИ СО ЗАКОН 

Член 1 
Корисниците на општествени средства го утвр-

дуваат износот на непотрошената амортизација 
пресметана по минималните стапки пропишани со 
закон, на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Како амортизација пресметана по минимални-

те стапки пропишани со закон се подразбира амор-
тизацијата пресметана во 1980 година по стапките 
утврдени во чл. 35 и 36 од Законот за амортизаци-
јата на основните средства на основните организа-
ции на здружен труд и на другите корисници на 
општествени средства (,,Службен лист на СФРЈ4', 
бр. 58/76). 

Член Г 
Корисникот на општествени средства пресме-

таната амортизација од член 2 на овој правилник и 
користењето на таа амортизација, како за плаќање 
на прибавената опрема така и за плаќање на дру-
ги обврски, ја искажува на посебно аналитичко 
конто во рамките на контото 100 — Жиро-сметка, 
односно контото 080 — Парични средства на заед-
ничката потрошувачка. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства, кон на-

логот за плаќање на прибавената опрема, на Служ-
бата на општественото книговодство и поднесува гл 
извод за состојбата на посебното аналитичко кон-
то од член 3 на овој правилник, како доказ за изно-
сот на непотрошената амортизација пресметана по 
минималните стапки пропишани со закон. 

Член Ѕ 
Овој правилник влегува во сила наредниот деи 

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

Бр. 1-3452/1 
21 март 1980 година 

Белград 
Сојузен 

секретар за финансии, 
инж* Петар Костиќ, е. р. 
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324. 

Брз основа на член 83 став 2 од Законот за 
средствата и за финансирањето на Југословенската 

^
гародна армија („Службен лист на СФРЈ" бр, 
6/74), сојузниот секретар за народна одбрана из-

дава 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУ-
ГИ ШТО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТА-

НОВИ ГИ ВРШАТ САМИ 

1. Воените единици и воените установи, во рам-
ките на системот за заднинско обезбедување на Ју -
гословенската народна армија во мир, исклучиво за 
свои потреби ги вршат следните комунални услуги, 
и тоа: 

1) во воениот круг и на воените објекти: 
— одржување на објекти, инсталации и построј-

ки водовод, канализација, електрична енергија, 
топловод и гасовод, како и на други системи и мре-
жи ; 

— одржување на објекти и уреди за наводнува-
ње, за одводнување и за одбрана оц поплави; 

— уредување и одржување на патишта и други 
сообраќајни површини (аЕтодроми, тенкодроми и ел.); 

— уредување и одржување на паркови, паркови-
-шуми, рекреациони центри, скверови, дрвореди и 
други зелени површини: 

— уредување и одржување на гробишта над-
гробни споменици и спомен-плочи; 

2) во воениот круг, на воените објекти и на дру-
ги простории и објекти кои трајно или привремено 
се користат за воени потреби (пристапни патишта, 
привремено користени јавни патишта, кругови на 
Железнички станици, луки и пристаништа — нато-
варен и растоварен простор, простор користен за во-
ени вежби, маневри, логорување, бивакување и кан-
тонирање како и простор за изведување работи на 
теренот и др.): 

— одржување на чистотија; 
— изнесување на отпадоците (ѓубре) и нивно де-

понирање, односно уништување, запалување; 
— празнење на објекти за собирање, изнесување 

и депонирање на течни отпадни материи (фекалии); 
— пречистување и одведување на отпадни води; 
— одведување на атмосферски води; 
— спроведување на мерки за дезинфекција, де-

зинсекција и дератизација, како и хигиенски и дру-
ги превентивни мерки; 

— противпожарна заштита и заштита од еле-
ментарни непогоди; 

— колење на добиток во сопствена режија. 
2. За вршење на комуналните услуги од точка 1 

на оваа наредба, работната сила и средствата се 
обезбедуваат во рамките на системот за заднинско 
обезбедување на Југословенската народна армија во 
мир — на касарниски, гарнизонски или меѓугарни-
ЗОРСКИ принцип, односно на начинот со кој за врше-
њето на конкретна услуга, се обезбедуваат соодвет-
ни организациони и стручни услови и се задоволу-
ваат пропишаните минимални хигиенски и технички 
услови и условите за заштита при работата. 

Пг^ минимални хигиенски технички услови се 
п о д г б и р а а т условите пропишани од надлежниот 
срган за оние видови дејствија (отстранување и од-
нссугпње. односно одведување на цврсти и течни от-
падни материи, чистење на оџаци, противпожарна 
•^АШТ :ТР. дезинфекција, дезинсекција, дератизација 
г други хигиенски мерки) чие вршење може непо-

^ ледно да влијае врз личната безбедност и здравје-
то на граѓаните и врз безбедноста на нивниот имот. 

3. Ако се оиечи лека тоа е порационално и еко-
номски гогг^олио. гл ко и во случаите во кои не се 

исполнети услови од точка 2 став 1 на оваа наредба, 

за вршење на одделни услуги од точка 1 на оваа 
наредба можат, по пат на договор, да се ангажираат 
соодветни комунални и други работни организации. 

За склучување на договорот од став 1 на оваа 
точка, зависно од конкретните услови што се пред-
мет на договарање, е надлежен старешината ко] 
според прописите за средствата и за финансирањето 
на Југословенската народна армија, располага со па-
ричните средства за вршење односно финансирање 
на односната услуга. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат Наредбата за опреде-
лување на комуналните услуги што ги вршат сами 
воените единици и воените установи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/66) и Упатството за примена на од-
редбите на Наредбата за определување на комунал-
ните услуги што ги вршат сами воените единици и 
воените установи („Службен воен лист", бр. 7/67). 

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

P. в. п. бр. 8 
27 март 1980 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

народна одбрана 
генерал на армијата, 

Никола Љубичиќ, е. р. 

325. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ВИЛ)" I 
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-

гославија на весникот „ВМ" број 56/10 од 6 март 
1980 година, што излегува на германски јазик во 
Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/861 
18 март 1980 година 

Белград 
Замгник-сојузен 

секретар за внатреш-
ни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

326. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во . 
Југославија на весникот „Kurier", број 65 од 3 март 
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1980 година, што излегува на германски јазик во 
Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/481 
18 март 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатреш-
ни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р 

327. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUIK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Quic1-" <moj 11 од 6 
март 1980 година, што излегува WP-ICKH јазик 
во Минхен, Сојузна Републике IVp^a ija. 

Бр. 650-1-22/856 
18 март 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатреш-

ни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р 

328. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за за-
штита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 

' бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВОЗНИ-
ТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАМИР-
НИЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ЗА НА-

ЧИНОТ НА РАБОТА ВО НИВ 

Член 1 
Во Правилникот за извозните објекти за произ-

водство на намирници од животинско потекло и 
за начинот на работа во нив ( Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/78), во член 133 зборовите: „две годи-
ни" се заменуваат со зборовиите: „пет години". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен ЛЈ^СТ на СФРЈ". 

Бр. 5-2233/1 
28 март 19R0 година 

Белград 

F Дѓ_лч:е;мтел 
на Сот V4fjr <«")т комите! 

за земјоделство, 
Милован Зидар, е. р. 

— — — — JUS U Ѕ4.221 

329. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за! 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и /1180), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И 1 Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЗНА-

КИТЕ НА КОЛОЕОЗНИКОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за ознаките на коловозникот што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Ознаки на коловозникот. На-
должни ознаки. Дефиниција и по-
делба — — 

2) Ознаки на коловозникот. На-
должни ознаки. Полни (^испрекина-
ти) линии — — 

3) Ознаки на коловсзникот. На-
должни ознаки. Испрекинати линии 

4) Ознаки на коловгзникот. На-
должни ознаки. Удвоени линии — 

5) Ознаки на колоеозникот. На-
пречни ознаки. Линии на запирање 

6) Ознаки на коловозникот. На-
пречни ознаки, Носници и гранич-
ници — — — — — — — — 

7) Ознаки на коловозникот. На-
пречни ознаки. Пешачки премини — 

8) Ознаки на коловозникот. На-
пречни ознаки. Премини на велос-
питтедска патека — — — — — 

9) Ознаки на коловозникот. Други 
ознаки. Стрелки — — — — — 

10) Ознаки на коловозникот. Дру-
ги ознаки. Полиња за насочување на 
сообраќајот — — — — — — 

11) Ознаки на коловозникот. Дру-
ги ознаки. Линии за насочувања — 

12) Ознаки на коловозникот. Дру-
ги ознаки. Натписи — — — — — 

13) Ознаки на коловозникот. Дру-
ги ознаки. Означување на сообраќај-
ните површини за посебни намени 

14) Ознаки на коловсзникот. Дру-
ги ознаки. Обележување на местата за 
паркирање — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел па овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца ол ленот на објавувањето во ,.Слул<-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31 3529/2 
28 февруари 1980 година 

Белград 

— — — JUS U.S4.222 

JUS U.S4.223 

JUS U.S4.224 

JUS U.S4.225 

JUS U.S4.228 

JUS U.S4.227 

JUS U.S4.223S 

JUS U.S4229 

JUS U.S4.230 

JUS U.S4.231 

JUS U.S4.232 

JUS U.S4.233 

— — JUS U.S4.234 

Директор 
на Сојузниот завод за 

ста н d дизали * а, 
Милан Крајновиќ, е. 
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330. 

Врз основа на член 12 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство на 
републиките и на автономните покраини во Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛА-
НОВИТЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-
СТВО, НА ПЛАНОВИТЕ НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИ-
ВОТ НА ДЕВИЗИТЕ И НА ПЛАНОВИТЕ НА КРЕ-
ДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, КАКО И ЗА 
НАЧИНОТ И СРЕДСТВАТА ЗА НИВНОТО ОСТВА-
РУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 19Ѕ5 ГОДИНА 

Член 1 
Во согласност со Законот за основите на систе-

мот на општественото планирање и за општествени-
от план на Југославија, како и со основите на заед-
ничката долгорочна политика на развојот, со сред-
норочни^ општествен план на Југославија и со оп-
штествените планови на републиките и автономните 
покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат 
Заедничките цели и елементи на плановите на еко-
номските односи со странство, на плановите на при-
ливот и одливот на девизите и на плановите на кре-
дитните односи со странство што се од посебно зна-
чење за платниот и девизниот биланс на Југослави-
ја и за единството на југословенскиот пазар, како и 
ј&а начинот и средствата за остварување на тие пла-
нови. 

I. Заеднички цели во политиката на економските 
односи со странство и општествено-економски осно-

ви врз кои се заснова таа 

Член 2 
Заеднички цели во политиката на економски од-

носи со странство се: 
— остварување на динамичен растеж на вкупна-

ва размена со странство, кој се заснова врз јакнење-
то на извозните можности на југословенското сто-
панство, при истовремено усогласување на увозот со 
платнобилансните можности на земјата; 

— ширење на постојните и развој на нови про-
изводствени, трговски, финансиски и други форми 
на меѓународна економска соработка; 

— економски рамноправно вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот и политика на намалу-
вање на дефицитот во економската размена со стран-
ство; 

— поусогласена и порационална регионална раз-
мена, со јакнење на уделот на земјите во развој во 
надворешнотрговската размена на Југославија; 

— развивање на кредитните односи со странство 
Јна начин што ќе придонесе за натамошно јакнење 
ћа угледот на југословенското стопанство на свет-
скиот финансиски пазар; 

— одржување на степенот на задолженоста во 
браниците што не ја загрозуваат екстерната ликвид-
ност на земјата. 

Член 3 
Политиката на економските односи со странство 

се заснова врз следните општествено-економски ос-
лови: 

— односите со странство, кои се составен дел на 
односите во општествената репродукција, да се за-
сновани врз самоуправувањето на работниците и врз 
здружувањето на трудот и средствата; 

— основните организации на здружен труд да 
се изворни носители на правата и обврските и осно-
вица за сите форми на здружување на трудот и 
средствата на општествената репродукција и во до-
менот на економските односи со странство; 

— доходот врз основа на девизниот прилив да 
сочинува составен дел од доходот на основната ор-
ганизација на здружен труд; 

— девизите, како средства во општествена 
сопственост, да им припаѓаат на основните организа-
ции на здружен труд што учествувале во нивното 
остварување; 

— основните и други организации на здружен 
труд и нивните заедници, како и републиките и ав-
тономните покраини со федерацијата, да го поднесу-
ваат, во рамките на правата и должностите утврде-
ни со уставот, својот дел на одговорноста за плат-
ниот и девизниот биланс на земјата и за положбата 
на Југославија во меѓународните економски односи; 

— учеството во меѓународната поделба на трудот 
да се заснова врз рамноправни односи и врз опти-
мално користење на природните извори и на мате-
ријалните ресурси на земјата, како и на домашниот 
труд и знаење. 

II. Основни начела и критериуми во изработката на 
плановите 

Член 4 
Сите носители на економски односи со странство 

во сите фази на планирањето (подготвувањето, до-
несувањето и остварувањето на плановите) ќе се 
придржуваат кон следните основни начела: 

— истовременоста на планирањето која подраз-
бира истовремено подготвување, меѓусобно усогла-
сување и донесување на плановите од страна на си-
те носители на планирањето во рамките на нивните 
права и должности; 

— континуелноста на планирањето како потреба 
на носителите на планирањето постојано да ги ана-
лизираат и усовршуваат плановите и програмите на 
својот развој; 

— единственоста на показателите што се кори-
стат во планирањето, како по содржината (дефини-
ции на показателите) така и по начинот на утврду-
вањето и по изворите на податоците; 

— едноставноста на показателите, т. е." да бидат 
лесно применливи и сфатливи за широк круг во 
планирањето; 

— сводноста (агрегирањето) на показателите, ко-
ја овозможува како синтетичка така и аналитичка 
обработка на податоците; 

— рационалноста која ги овозможува саканите 
концизирања или проширувања на предложениот 
показател; 

— перманентно^ меѓусебно објективно инфор-
мирање и усогласување како значаен фактор за на-
времено подготвување и изработка на реални пла-
нови; 

— стручната зависност на анализите и програ-
мите за остварувањето на текуштите планови и оце-
ни за наредниот период. 

Член 5 
Носителите на економски односи со странство во 

подготвувањето и. донесувањето на своите планови 
ќе се придржуваат кон основите и критериумите од: 

— среднорочниот општествен план на Југосла-
вија, општествените планови на републиките и оп-
штествените планови на автономните покраини и 
проекцијата на платниот биланс на Југославија; 
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— договорите на републиките и автономните по-
краини во федерацијата по поодделни области од 
посебно-значење за реализација на договорената по-
литика на вкупниот развој на земјата за кои е пред-
видено да се склучуваат такви договори; 

— самоуправните спогодби за елементите на ос-
новите на плановите што ги склучуваат членовите 
на заедницата во самоуправните интересни заедни-
ци за економски односи со странство на републики-
те и автономните покраини; 

— Одлуката за методологијата и критериумите 
за утврдување и методологијата за следење на ос-
тварувањето на проекциите на платнобилансните по-
зиции и проекциите на девизнобилансните позиции 
на републиките односно на автономните покраини во 
Единствената проекција на платниот биланс и во 
Единствената проекција на девизниот биланс на Ју-
гославија; 

— долгорочната политика на унапредување и 
поттикнување на економските односи со странство; 

— плановите на развојот за среднорочниот и 
долгорочниот период на носителите на економски од-
носи со странство; 

— реализациите на плановите на носителите на 
економските односи со странство во претходниот пе-
риод; 

— резолуциите за политиката на остварувањето 
на општествениот план на Југославија и резолуци-
ите за политиката на остварувањето на општестве-
ниот план на републиката и на општествениот план 
на автономната покраина — во годината за која се 
донесуваат плановите. 

III. Содржина на плановите 

Член 6 
Носителите на економски односи со странство 

донесуваат планови што се од посебно значење за 
платниот и девизниот биланс на Југославија и за 
единството на југословенскиот пазар, а кои мораат 
да содржат вредносни показатели на материјалните, 
односно на физичките текови на размената со стран-
ство и финансиски и девизни текови на таа разме-
на, и тоа: 

— план на економските односи со странство 
(план на извозот и увозот на стоки и услуги, како 
и на другиот нестоковен промет); 

— план на приливот и одливот на девизи; 
— план на кредитните односи со странство. 
При подготвувањето и донесувањето на плано-

вите од став 1 на овој член треба да се има пред-
вид посебно долгорочната ориентација кон извоз и 
кон супституција на увозот, како и искажувањето 
на планските показатели по валутна насоченост 
(конвертибилно и клириншко подрачје) и по регио-
нална насоченост (земји во развојот, социјалистич-
ки земји и развиени земји на Запад), по економска 
намена (репродукциони материјали, опрема и ши-
рока потрошувачка). Плановите треба да содржат и 
показатели за заедничките вложувања, како и за 
долгорочната производствена соработка со домаш-
ните и странските партнери. 

Член 7 
Плановите на економските односи со странство 

го содржат планираниот физички обем на извозот 
и увозот на стоки и услуги на носителите на пла-
нирањето, прл што посебно се прикажува извозот и 
увозот на стоки и услуги остварен по основ на са-
моуправната спогодба од член 67 на Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство (во натамошниот текст: Законот). 

Член 8 
Плановите за прилив и одлив на девизи го со-

држат девизниот прилив и одлив планиран по ос-

нов на извозот и увозот на стоки и услуги, вклучу-
вајќи ги правата и обврските по самоуправните! 
спогодби од чл. 67 и 68 на Законот, кои и посебно 
се искажуваат. 

Плановите за прилив и одлив на девизи ги оп-
фаќаат и динарите што имаат третман на девизи во 
смисла на Законот, плаќањата и приливот по ос-
нов на камата, девизниот прилив и одлив по основ 
на користењето и давањето на кредити и по. основ 
на наплатата и плаќањето на главницата по порано 
дадените и користени кредити. 

Овие планови посебно ги опфаќаат и правата 
на увоз и одлив на девизи по осл тов на компенза-
ција поради забрана или ограничување на извозот? 
во смисла на член 22 од Законот, како и остваре-
ниот девизен прилив и одлив на девизи по основ 
на долгорочни меѓудржавни аранжмани. 

Член 9 
Плановите на кредитните односи со странство 

ги содржат: 
— планираните износи на користењето на стран-

ски кредити и заеми, по видови и намени; 
— планираните износи на девизното кредити-

рање на странство, по видови и намени; 
-- планираната динамика на користењето и да-

вањето на кредити и заеми, со динамиката на от-
платата на земените и наплатата на дадените кре-
дити и заеми. 

Член 10 
Носителите на планирањето, при подготвување-

то и донесувањето на плановите, мораат да водат 
сметка, во искажувањето на одделни ставки да не 
го искажуваат делот што е опфатен во плановите 
на други организации. 

Пред изработката на плановите за наредниот 
период, носителите на планирањето аналитички ја 
обработуваат реализацијата на плановите во прет-
ходниот период во врска со проблематиката на 
планираниот обем на размената со странство, кур-
сот на динарот, сгимулацијата на извозот, царини-
те. компензациите поради забрана или ограничува-
ње на из!зо^от, односно на домашните и странските 
цени, со склучувањето на извозно-увозни работи 
и ел. 

Член И 
Самоуправните интересни заедници за економ-

ски односи со странство на републиките и на авто-
номните покраини се договораат и ги усогласуваат 
ставовите во Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство за следните еле-
менти на плановите: 

— за елементите на материјалните текови што 
го опфаќаат извозот и увозот на стоки и услуги 
(вкупно, по економска намена и по валутни подра-
чја); 

— за елементите ка финансиско-девизннте те-
кови на економските односи со странство по основ 
на девизниот прилив и одлив од извозот на стоки 
и услуги (вкупно, по економска намена и по валут-
ни подрачја); 

— за елементите на капиталните трансакции 
кои го опфаќаат користеното на странски кредити 
и давањето на кредити на странство (вкупно, по ви-
дови на кредити и по валутни подрачја). 

Член 12 
Елементите на плановите од член 11 на овој до-

говор се од посебно значење за платниот и девиз-
ниот биланс на Југославија и за единството на ју-
гословенскиот пазар. 

Самоуправната спогодба за елементите на осно-
вите на плановите во републиката односно во авто-! 



Страна 738 — Број 17 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 април 1980 

ћомната покраина ќе разработат поподробни упат-
ства според кои носителите на планирањето ќе ги 
изработуваат своите планови на економските одно-
си со странство, планови за прилив и одлив на 
девизи и планови на кредитните односи со стран-
ство. 

Член 13 
Носителите на економски односи со странство, 

во подготвувањето и донесувањето на плановите, 
Особено мораат да водат сметка за^ изворите на сред-
ствата со кои располагаат за плаќање на увозот, 
И тоа: 

— за девизните средства што организациите на 
Здружен труд ги оствариле со самостојно вршење 
ћа работите; 

— за девизните средства остварени со здружу-
вањето на трудот и средствата; 

— за средствата од странски кредити; 
— за купувањето на девизи на девизниот пазар. 

Член 14 
Носителите на планирањето, во подготвувањето 

ћа плановите на економски односи со странство, 
како аналитичко-документациона основа за изра-
ботка на плановите ќе ги користат и усогласените 
проекции на материјалните биланси и на стоковни-
ве биланси на надворешнотрговската размена на 
'Организациите на здружен труд, при што треба 
особено да водат сметка за обезбедувањето на де-
визини средства за извршување на така утврдените 
биланси. 

Член 15 
Носителите на економски односи со странство во 

текот на подготвувањето и донесувањето на плано-
вите ќе ги искажуваат своите планови вредносно во 
Динари, по курсот по кој пресметката ја врши ста-
тистиката на надворешната трговија. 

IV. Донесување и усогласување на плановите 

Член 16 
Плановите на економските односи со странство 

ћа основните и други организации на здружен труд 
претставуваат основа за планирање на сите нивоа. 

Носителите на планирањето изработуваат и до-
несуваат среднорочен план на економските односи 
Со странство, план за прилив и одлив на девизи и 
план на кредитните односи со странство за период 
од пет години, како составен дел од вкупниот план 
на развојот. 

За да се обезбеди реализација на начелото за 
истовременоста на планирањето, носителите на пла-
нирањето со должни да пристапат кон подготовки 
За донесување на плановите во согласност со Зако-
нот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија. На 
тој начин ќе се овозможи и реализација на меѓу-
себното усогласување на планирањето како еден од 
битните основи на самоуправното планирање. 
F Член 17 

Носителите на планирањето се должни, по еле-
менти ге предвидени за среднорочните планови, да 
ги подготвуваат и донесуваат годишните планови 
ћа економските односи со странство, плановите за 
ћрилив и одлив на девизи и плановите на кредит-
ните односи со странство. 

Плановите се донесуваат кон крајот на секоја 
бодина за наредната година. 

На крајот од секоја година се утврдува извршу-
ћањето на плановите и се вршат анализи на тоа 
Извршување. Заради подобро анализирање на из-

вршувањето на планови, носителите на планирање-
то своите основни годишни плански задачи утврде-
ни во сопствените плански документи ќе ги разра-
ботуваат најмалку тримесечно и ќе прават триме-
сечни анализи. 

Член 18 
Со самоуправната спогодба за елементите на ос-

новите на плановите во републиката односно во ав-
тономната покраина членките на самоуправните ин-
тересни заедници ги утврдуваат меѓусебните права 
и обврски во планирањето на економските односи 
со странство и ги усогласуваат овие планови во За-
едницата и со планот на економските односи со 
странство во републиката односно во автономната 
покраина. 

Со спогодбата од став 1 на овој член ќе се ут-
врди начинот за навремено известување на носите-
лите на планирањето за текот на усогласувањето на 
плановите. 

Член 19 
Во Интересната заедница на Југославија за 

економски односи со странство самоуправните ин-
тересни заедници за економски односи со странство 
на републиките и на автономните покраини ги усо-
гласуваат ставовите во постапката за подготовка на 
плановите на економските односи со странство на 
републиките и на автономните покраини и учест-
вуваат во изготвувањето на проекцијата на плат-
ниот биланс на Југославија. 

Член 20 
Овој договор претставува основа за склучување 

на самоуправна спогодба во републиките односно во 
автономните покраини во поглед на заедничките 
елементи на основите на плановите, кон кој орга-
низациите на здружен труд, како носители на пла-
нирањето, се должни да се придржуваат при изра-
ботката и донесувањето на своите планови. 

V. Остварување и следење на остварувањето на 
плановите 

Член 21 
Сите носители на планирањето редовно го сле-

дат, анализираат и оценуваат остварувањето на сво-
ите планови и извршувањето на обврските од са-
моуправните спогодби, ги согледуваат можностите 
за остварување на плановите во наредниот период, 
и обезбедуваат меѓусебно информирање за оствару-
вањето на плановите, според утврдената шема од 
Одлуката за методологијата и критериумите за ут-
врдување и методологијата за следење на оствару-
вањето па проекциите на платнобиласните позиции 
и на проекциите на девизнобилансните позиции на 
републиките односно на автономните покраини во 
Единствената проекција на платниот биланс и во 
Единствената проекција на девизниот биланс на Ју-
гославија и за минимумот на заедничките показа-
тели. 

За таа цел се донесуваат програми за оствару-
вање на плановите, кои особено ги содржат неоп-
ходните мерки и акции за остварување на обврс-
ките што произлегуваат од плановите и склучените 
самоуправни спогодби. 

Член 22 
Доколку во текот на остварувањето на плано-

вите на носителите на планирањето битно се отстапи 
од утврдените заеднички интереси, цели и задачи, 
и со тоа се доведе во прашање извршувањето на 
обврските спрема другите носители на планирање-
то преземени со самоуправните спогодби и со дого-
ворите за основите на нивните или на заедничките 
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планови, или настапат околности што бараат пре-
земање на посебни мерки за остврување на плано-
вите, тие мерки ќе се предвидат во самоуправните 
спогодби во рамките на самоуправните интересни 
заедници за економски односи со странство на ре-
публиките и на автономните покраини. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 23 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата што се предмет на овој договор, како и за не-
гова измена и дополнение. 

Член 24 
Овој договор се смета склучен откако ќе го пот-

пишат овластени претставници на сите учесници на 
овој догогор. 

Овој договор влегува ЕО сила осмиот ден од де-
нот на потпишување! о. 

Член 25 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 
ЗЈ? Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Босна и 

Херцеговина 
Претседател, 

Менсур Смајловић, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Хрват' \ 

Претседател, 
Ивица Трнокоп, е. р, 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Словенија 

Претседател, 
Антон Слаперник, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на САП Косово 

Претседател, 
Нешет Жуби, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Црна Гора 

Претседател, 
Никола Самарџић, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 

со странство на СР Македонија 
Претседател, 

Мориц Шами, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 

со странство на СР Србија 
Претседател, 

Сретен Цвијовић, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 

со странство на САП Војводина 
Претседател, 

Здравко Мутни, е. р. 

331. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените (.Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72). БО Ерска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАН-
ДАРДНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ И НА НИВНИТЕ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 16 јануари 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стандардни елек^ромотори и на 
нивните резервни делови, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд можат своите 
затечени продажни цени да ги зголемат до 13%. 

2. Во цените од точка 1 на оваа спогодба учество-
то за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содрл^ани во апсолутни из-
носи, согласно со прописите. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 684 од 24 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Север" — 
. Суботица, .,Раде Кончар'* — Загреб и „Електро-

ковина" — Марибор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

332. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОН-
ДЕНЗАТОРИ ЗА ПОПРАВКА НА ФАКТОРИ НА 

СИЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 18 ноември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за кондензатори за поправка на 
фактори на сила, со тоа што производителските ор-
ганизации' на здружен труд можат своите затечени 
продажни цени да ги зголемат во просек до 9%, а 
според Ценовникот кој е составен дел на Спогодба-
та. 

2. Во цените во прометот на големо од точка 1 
на оваа спогодба учеството за покритие на трошоци-
те на прометот и другите услови на продажбата .се 
содржани во апсолутни износи согласно со пропи-
сите. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 15 од 24 март 1980 го-
дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставници на производителите: „Искра" 
ТОЗД, Кондензатори — Семич и „Минел". Ста-
тички апарати — 'Рипањ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

333. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ДРО ДИН А МИН КИ СПОШИЦИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 24 април 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за хидродинамички спој ници, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
може своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголеми до 9°/«. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3046 од 12 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: ,Д4 октомври" 
— Крушевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи — потписници на Спо-
годбата. 

334. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените {„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачи^ склучуваат 

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

БЕСТНО ВЛАКНО И АЗБЕСТНО БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 24 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за азбестно влакно и азбестно 
брашно, со тоа што производител ските организации 
на здружен труд можат своите затечени продажни 
цени, при посто! ните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 13в/о. 

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

3, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 96 од 24 март 1980 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Босна-Аз-
бест" — Босанско Петрово Село, „Коране" — Б а -
вени к на Ибру и „Страгари-Азбест" — Страгаои. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Бо-
сна-Азбест" ООУР „Лепенка" — Босанско Пе-
трово Село, „Грмеч" — Белград, „Донит" — Мед-
веде, „Милан Благојевић" — Лучани „Хромос" 
— Загреб. „Југоазбест" — Младеновац, ОХИС — 
Скопје, „Хемијска грађевинска индустрија" — 
Карловац, „Технохемија" — Белград и „Елан"—• 
ПрЈ^епоље. 

335. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените ^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

КСАНТАТ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 2 октомври 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за ксантат, со тоа што производител-
ската организација на здружен труд може своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат така што највисоките 
продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) Na — изопропил ксантат 18.310 
2) К — етил ксантат 20.680 
3) К — амил ксантат 21.580 
4) К — бутил ксантат 18.870 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7289 од 24 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Жупа" — Кру-
шевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: РТБ 
„Бор" — Бор, Рудник бакра — Мајданпек, РМХК 
Трепча, РО „Трепча Комерц" — Косовска Ми-
тровица, Рудници „Кишница" — Приштина и 
„Ново Брдо" — Приштина. 

336. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72). во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ НЕНИ ЗА ХО-

ЛИН-ХЛОРИД И ЗА ANI ПРЕПАРАТИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
никот на потрошувачот, на 2 октомври 1979 година, 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за холин-хлорид и за ANT препарати, 
со тоа што производителската организација на здру-
жен труд може своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголеми та-
ка што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/t 
1) холин-хлорид — 50 15.080 
2) ANI Мп-31 18.080 
3) ANI mg-10 7.345 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7289 од 24 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Жупа" — Кру-
шевац. 
Претставник на купувачот-потрошувач: „Агро-
војводина", ООУР „Технохемија" — Нови Сад. 

337. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЦИУМ КА РВИ Д 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 15 ноември 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за калциум карбид, со тоа што про-
изводителската организација на здружен труд може 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголеми така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Калциум карбид: Дин/t 
1) прав до 1 mm 4.270 
2) зрно од 1 до 2 mm 4.620 
3) зрно над 2 до 4 mm 5.000 
4) зрно над 4 до 7 mm 5 350 
5) зрно над 7 до 15 mm 5.720 
6) зрно над 15 до 25 mm 6.240 
7) зрно над 25 до 50 mm и над 50 до 

80 mm 6.390 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7508 од 14 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: Товарна души-
ка — Руше. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

338. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72). во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителот^ 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 1 

ЦЕМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 10 септември 1970 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за цемент, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд можат сво-* 
ите затечени продажни цени да ги зголемат так^' 
што највисоките продажни цени за цемент да изнеч 
суваат, и тоа за: - $ 

Дин/t 
1) РС-250 797,85 
2) РС-350 892,75 
3) РС-450 1.026,00 
4) РС-550 1.278,90 
5) пуцолански (Р-700) 873,70 
6) алумининантен (АС-650) 2.555,75 
7) бел РС-250 v 1.861,40 
8) бел РС-350 2.187,20 
9) бел РС-450 2.522,45 

10) металургиеки (MZ-250) 797,85 . 
11) металургиски (MZ-350) 892,75 
12) салодур 1.184,05 

Овие цени се однесуваат на цементот пакуваа 
во вреќи од 50 kg, натоварен во возило на складот 
на производителот. Ако цементот се испорачува во, 
рмнфуза, цените се намалуваат за 45 динари за еден! 
тон. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6296 од 28 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Салонит Ан* 
ХОБО" — Анхово, Цементарна Трбовле — Трбовн 
ле, „Далмација-цемент" — Селин, „Хидроелек-
тра", ООУР „Слобода" — Подсусед, Истарске? 
творнице цемента и хидратизираног вапна — 
Пула, Творница цемента — Умаг, Беочинска фа-
брика цемента — Беочин. Фабрика цемента „Но-
ви Поповац" — Поповац, Фабрика цемента — 
Косјерић, Фабрика цемента „Шар" — ТзенераЛ 
Јанковић, Фабрика за цемент „Усје" — Скопје, 
Фабрика цемента „Азот" — Горажде, Фабрика 
цемента — Лукавац, Фабрика цемента — Какао; 
и Фабрика цемента — Плевља. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 35 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. ' Ј 
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339. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНС-

ПОРТ НА БЕТОН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
Затечените цени за градежни машини за производ-
ство и транспорт на бетон со приклучни уреди и на 
нивни резервни делови, со тоа што производителски-
те организации на здружен труд можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат, и тоа за машини и приклуч-
ни уреди до 12%. а за резервни делови до 14%. 

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се во апсолутни износи, со-
гласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5134 од 27 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 11 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

340. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОЛЕ-
МИ КОМПРЕСОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМ-
ПРИМИРАН ВОЗДУХ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 23 мај 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за големи компресори за производство 
на компримиран воздух и за нивните резервни 
делови, со тоа што производителските организации 
на здружен труд можат своите затечени продажни 
Цени, при постој ните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 13%. 

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учеството 
За покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се во апсолутни износи, со-
гласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 3651 од 27 март 1984 
година. > 

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

Претставници на производителите: СОУР „Енер-* 
гоинвест" — Сараево, РО „Трудбеник" — Добој, 
и „Фаграм" — Смедерево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

341. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

КАЛИУМ-ХИДРОКСИД 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 2 октомври 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за калиум-хидроксид, со тоа што про-
изводителската организација на здружен труд може 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголеми така што најви-
соката продажна цена да изнесува 11.700 динари за 
1 тон. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7289 од 24 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Жупа" —» 
Крушевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ме-
рима" — Крушевац, КЕМО — Љубл»ана, „Техно-
хемија" — Белград, ФАМ, Фабрика мазива — 
Крушевац. 

342. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ГАНСКИ БОИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 5 ноември 1979 го-
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дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за органски бои, со тоа што произ-
водителските организации на здружен труд можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат во просек до 
32%, а според ценовникот кој е составен дел на Спо-
годба, и тоа така што зголемувањето на цените на 
одделни производи да изнесува најмногу 19%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8241 од 18 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Кемијски 
комбинат — Загреб и „Цинкарна" — Целје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

343. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
шествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКО И ТЕХНИЧКО СТАКЛО, ЗА ТОПЛО-

МЕРИ И АЕРОМЕТРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 22 ноември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за лабораториско и техничко 
стакло, за топломери и аерометри, со тоа што прсиз-
водителските организации на здружен труд можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат до 14°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 810 од 26 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Творница ла-
бораторијског стакла и опреме — Загреб и СОУР 
ИНТОС, ООУР „Борис Кидрич" — Пула 
Претставници на купувачите-потроптувачи: „Хо-
спиталдент" — Лабораторија — Загреб, „Санола-
бор" — Љубљана, „Југолабораторија" — Бел-
град, „Ветром" — Белград и „Југолек" Белград. 

Број 17 — Страна Ш 
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344. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НЕ РГОСУВАЧКИ САДОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 октомври 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за не'рѓосувачки садови, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени малопродажни цени да ги 
зголемат до 11,4%. 

2. Во малопродажните цени од точка 1 на оваа 
спогодба учеството за покритие на трошоците на 
прометот и другите услови на продажбата се содр-
жани во апсолутни износи, согласно со прописите. 

3. На оваа спогодба даде согланост Сојузниот за-
вод за цени, со решение бр. 84 од 24 март 1980 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Братство" —* 
Охрид и „Рад" — Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

345. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

САНИТАРНИ И ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 ноември 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани санитарни и емајлирани 
производи, со тоа што производителските организа-
ции на здружен труд можат своите затечени про-
дажни цени, при ПОСТОЈ пите услови на продажбата, 
да ги зголемат до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот? 
завод за цени, со решение бр. 8156 од 25 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 2 производи-
тела потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошуБачи: 35 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогоди 
бата. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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< 346. 

Брз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

БЕСТНИ Л1ШЕНКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 24 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за азбестни лепенки, со тоа што 
производите леќите организации на здружен труд 
вложат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
Дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
&авод за цени, со решение бр. 95 од 24 март 1980 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Босна-Аз-
бест" — Босанско Петрово Село и „Колубара-
Азбест" — Страгари. 
Претставници на купува чите-потрошувачи: „Аг-
ровој Бодина" — Нови Сад, „Технохемија" — Бел-
град, „Астра" — Љубљана, „Југоазбест" — Мла-
деновац „Колектив" — Аранѓеловац, „Бродо-
меркур" — Сплит, „Млиноопскрба" — Загреб, 
„Јеклотехна" — Марибор и „Фероелектро" — 
Сараево. 

347. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на (цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ГАНИ КУТИИ ОД ПЛАСТИКА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 23 ноември 1978 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за брзгани кутии од пластика, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд може своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, согласно со Одлу-
ката за максимирање на учеството за покритие на 
трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79), да ги зголеми до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6473 од 24 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: РТБ „Бор", РО 
Индустрија за прераду — Бор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогодба. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 62 
СТАВ 1 ТОЧКА 8, ЧЛЕН 87 СТ. 1 И 2, ЧЛ. 88 и 89 
ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ПТТ СООБРАЌАЈ НИШ, И НА ЧЛЕН 91 СТАВ 1 
ТОЧКА 8, ЧЛ. 142, 170—177 ОД СТАТУТОТ НА 

ИСТАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Работната заедница на заедничките служби 
на Работната организација на ПТТ сообраќај, Ниш> 
му предложи на Уставниот суд на Југославија да 
спроведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите на член 62 став 1 точка 8, 
член 87 ст. 1 и 2, чл. 88 и 89 од Самоуправната спо-
годба за здружување во Работната организација 
на ПТТ сообрќај Ниш од 8 декември 1978 година, и 
на член 91 став 1 точка 8, чл. 142 и 170—177 од Ста-
тутот на истата работна организација од 5 декем-
ври 1978 година, од причината што не се согласни 
со Уставот на СФРЈ и што се спротивни на Законот 
за здружениот труд. 

Уставниот суд на Југославија, постапувајќи 
согласно со член 389 од Уставот на СФРЈ, го дос-
тави предлогот да Уставниот суд на Србија, заради 
оценување на согласноста на оспорените одредби со 
Уставот на СР Србија и на спротивност со Зако-
нот за здружениот труд. Уставниот суд на Србија 
со својата одлука бр. ИУ-751/79 од 19 декември 
1979 година, оцени дека оспорените одредби не се 
несогласни со Уставот на СР Србија, ниту спротив-
ни на Законот за здружениот труд, на предметот го 
врати до Уставниот суд на Југославија, заради оце-
нување на согласноста на оспорените одредби со 
Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорените одредби е предвидено со ра-
ботите на Работната заедница на заедничките служ-
би да раководи директорот на Работната организа-
ција на ПТТ сообраќај, со тоа што одделни овлас-
тувања може да пренесе врз својот заменик или 
помошник, а сите нив ги именува и разрешува од 
должност Работничкиот совет на Работната орга-
низација. Според мислењето на подносителот на 
предлогот, основните организации на здружен 
труд на ПТТ сообраќај, што склучиле самоуправ-
на спогодба за здружување, не биле овластени со 
таа спогодба, а потаа и со Статутот, да ги уредуваат 
внатрешните односи на поделбата на работите и 
раководењето во Работната заедница на заеднич-
ките служби, ниту да определат изборот на инди-
видуален и колегијален работоводен орган да го 
спроведува заедничкиот орган на управувањето — 
Работничкиот совет на Работната организација, би-
дејќи со таквото уредување на односите им го ус-
кратиле на работниците на заедничките служби 
остварувањето на нивните уставни права да учес-
твуваат во уредувањето на овие односи. 

3. Основните организации на здружен труд, ка-
ко субјекти на склучувањето на самоуправна спо-
годба за здружување во работна организација, со-
гласно со член 105 од Уставот на СФРЈ, имаат пра-
во со самоуправна спогодба да ги утврдат, помеѓу 
другото, заедничките работи, како и работоводни^ 

- органи, а исто така да ги уредат правата, обврски-
те и одговорностите на работната заедница која 
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врши работи од заеднички интерес за здружените 
организации. Според член 100 од Уставот на СФРЈ, 
работничкиот совет на работната организација ги 
именува и разрешува членовите на работоводните 
органи. 

Согласно со изложеното, уредувањето на одно-
сите во врска со организирањето на вршењето на 
заедничките работи во организацијата на здружен 
труд и изборот и разрешувањето на работоводните 
органи на организацијата на здружен труд. е ус-
тавно право на основните организации на здружен 
труд кои се здружуваат во работна организации. 
Од таа причина оспорените одредби на Самоуправ-
ната спогодба и на Статутот не се несагласни со 
Уставот на СФРЈ и со .нив не се повредуваат ус-
тавните права на работниците на работната заедни-
ца, бидејќи правата на здружување во работна ор-
ганизација и на избор на работоводни органи на ра-
ботната организација, со уставот не им се дадени на 
работниците на работната заедница. Работниците 
на работната'заедница; кој а,* по правило, се основа 
со самоуправна спогодба за здружувана во работ-
на организација, се застапени по делегатски пат во 
заедничките органи на управување на работната 
организација и на тој начин учествуваат во од-
лучувањето за заедничките прашања на работната 
организација. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 13 февруари 1980 година, врз пенова на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 
13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
донесе 

О Д Л У К А 
Се одбива предлогот за поништување на одред-

бите на член 62 став 1 точка 8, член 87 ст. 1 и 2, 
чл. 88 и 89 од Самоуправната спогодба за здружу-
вање во Работната организација на ПТТ сообраќај 
Киш од 8 декември 1978 година, и на член 91 став 
3 точка 8, чл. 142, 170-177, од Статутот на истата ра-
ботна организација од 5 декември 1978 година. 

5. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и членови на Судот: Милорад 
Достаниќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стапа Ѓукиќ-Де-
левиќ, д-р Арпад Хорват. Владимир Кривец, Слав-
ко Кухар, Јаким Спировски, Боислав Ракиќ, д-р 
Јосиф Трајковић Иван Франко и Митушко Ши-
балић 

У. бр. 136/79 
13 февруари 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од С Р Х р в а т с к а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Томашић Драго Богдан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дукић Изидора Арно. Којадиновић Стевана Иг-
њат, Николић Дмитрова Славко, Опић Валента Ан-
дрија, Опић Ва лента Антун, Узур Петра Миле, Узур 
Мараковић Танасија Нада. 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Боровина Николе Анте, Босанац Павла Лазо, 
Бунчић Николе Васо, Цишпер Рудолфа Рудолф, 
Цвечић Рудолфа Рудолф, Дакић Милоша Душан, 
Касун Мије Славко, Кијук Станка Стевица, Кукрић 
Миће Манојло, Призмић Стјепана Јаков, Прнић 
Стојана Марко; 

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

i 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 

ВЕНЕЦ 

Белошевић Фабијана Рудолф, Бенић Владимира 
Владимир, Дружинец Славка Јосип, Грчић Јосипа 
Крунослав, Јеж ек Антуна Мијо, Опић Петра Марко, 
Овчаричек Марка Алојз, Радаковић Стевана Геор-
гије, Ракић-Тропе Фабијана Марија, Рупник Сима-* 
на Јозеф, Земан Станислава Станислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

* Алтин Антона Марцијано, Банк Ивана Жељко, 
Босанац Јова Mojo, Брош Фрање Карло, Буј-Летица 
Николе Луција, Хушка Фердинанда Јосип, Ивичић 
Антона Анђела, Јовановић Бранка Боривој, Кашић 
Ивана Стјепан, Клачмер Фрање Винко, Класичек 
Стјепана Бранко, Кличан-Богићевић Михајла Борка, 
Комадина Николе Ана, Ковачевић-Алексић Николе 
Загорка, Козловић Антона Јосип, Лубиана Ивана 
Умберто, Марић Павла Владимир, Николић Ђуре 
Дмитар, Новак Антуна Антун, Павловић Васе Бран-
ко, Пуцић Ивана Динко, Сакач Николе Марија, Скок 
Фрање Фрањо, Смил.анец Стјепана Виктор, Степић 
Фрање Милан. Шафранко Фрање Златко, Шаин 
Јоакима Умберто, Шалковић Стјепана Вектор, Ше-
вић Јосипа Јосип, Ширац Марка Манда. Вебер Јоси-
па Стјепан, Вузем-Палешћак Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацан Лазара Саво, Ајман Стјепана Стјепан Бар-
нак Фрање Јосип, Ва зи јак Мате Иван, Венац-Јанеш 
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Антона Марија, Дулић Вида Живко, Чађо Стева 
Милан, Чалић Симе Игњатија, Дашек Фрање Стје-
пан, Дукић-Турак Ивана Марија, Ђанић Николе 
Ђорђе, Ђермановић Стевана Станко, Ђурић Милке 
Милан, Ђуве§ег Бошка Мате, Филиповић Драге Дра-
жен, Глазер Мартина Јосип, Глидић Душа*ча Ради-
вој, Голубић Јанка Јосип, Гргурпћ-Сузпћ Јанка Да.-
ница, Гргурић Јосипа Јосип, Харамбашић Илије 
Стеван, Холенчек Ђуре Вера, Иванек Макса Алојз, 
Иванковић Антуна Иво, Ивановић Петра Милан, 
Јанковић-Гостовић Димитрија Љубица, Јокановић 
Триве Славко, Кабић Стева Мирко, Кијук Станка 
Милан, Кобетић Стјепана Стјепан, Кокир Михајла 
љубомир, Кола-Павелић Јосипа Даринка, Коларић-
-Јакопанец Јурај а Бранка, Комленац Јосифа Игња-
тија, Корица Лазе Никола. Ковачевић Мирка Рајко, 
Ковачић Алојза Стјепан, Краљић Ивана Иван, Креј-
чи Виктора Фрањо, Лалић Ђуре Петар, Малић Ђуре 
Мирко, Малић Ђуре Перо, Мамула Николе Георгије, 
Марчетић Николе Михајло, Микша Јосипа Јосип, 
Милаковић Николе Стојан, Милетић-Вучковић Ми-
хајла Љубица, Минић Николе Јово, Мишчевић Ми-
лоша Богдан. Митровић Милана Ђуро, Мудринић 
Паје Петар, Небески Ивана Фрањо, Осмак Павла 
Иван, Остојић Спасоја Милан, Остојић-Љубић Ива-
на Весна. Падован Антуна Анте, Пакај ић Павла Ра-
дован Пандур Ивана Звонимир, Павић Јосипа Иван, 
Павлетић Јакова Иван, Пејша Фрање Јосип, Перић 
Рада Владо, Перше Магдалене Звонко, Плавшић 
Светозара Петар, Попадић-Станић Дана Стана. По-
се дел Антуна Јосип. Прибудић Јоза Иван, Продано-
вић Стојана Петар, Прохаска Станка Божо; 

Радојчић-Шкерјанц Фрање Љерка, Рајаковић 
Мт,тгчтТа Пантелија, Ребић Стјепана Доминик, Рих-
т* '̂ вилима Виктор, Ритоша Матије Антон, Роић 

Предраг, Рупена Мије Иво, Синковић-Цмреч-
ки Мата Аница, Смолек-Човић Анта Соња, Сомер 
Tvvoe Антун, Старц Франца Славој, Стојковић Ди-
митрија Ђурађ, Страга Изидора Рикард, Стрмечки 
Антуна Фрањо, Сучић-Урбанке Аладара Адела, Су-
пана Ане Иван, Шепаровић Вицка Александар, Ше-
па̂ ор>ттћ Ивана Динко, Ширац Фрање Марко, Шта-

••Хећгмозић Марија, Шуберт Мирка Иван, Тео-
доровић Танасија Стојан, Варјачић Винка Стјепан, 
В и к л е р Јосипа Антун, Витез Ивана Божидар, Вра-
нин мила Вељко, Вујанић Луке Петар, Вукотић Бо-
же Милутин, Захарија-Грлаш Филипа Зденка, Заи-
лац Стевана Јован, Зец Кузме Тонка, Зедник Мије 
Руда, Женетић Марка Нико, Жгела Фрање Вален-
тин, Жлепало-Доленчић Рока Елизабета; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Амић Пере Винко, Брзица Ивана Владо, Цертић 
Лука, Цетиња Петра Чедо, Чавић Милутина 

П^тар, Дашек Антуна Фрако, Долежал-Плавшић 
Светозара Љуба, Дошен Стевана Ђуро, Дружинец 
Марка Мирко, Гојковић Николе Петар, Гредељевић 
Ђуре Драган, Ходак Ђуре Милан, Хорват-Клепић 
Миливоја Радојка, Ивановић Антуна Стјепан, Јози-
повић Луке Јакоб, Кијук Јове Никола. Којадиновић 
Стевана Перо, Комар Драгутина Фрањо, Которац 
Ивана Власта, Ковачевић Стојана Рајко, Крајновић-
-Бренце Франца Јожица, Кренек-Покорни Фрање 
Емилија, Кризманић Тома Иван, Крсник Виктора 
Иван, Квочић Луке Карло, Ламот Милана Мијо, Му-
жар Алојза Мирко, Николић-Ивановић Проке Ана, 
Оробабић Стеве Игљо, Подунавац Милоша Ђорђе, 

Рајчевић Стевана Иван, Сарајлија Николе Стојан, 
Седети Андрије Јосип, Србљан Јове Марко, Шепа-
ровић Ивана др Виктор, Терек Мије Антун, Узур 
Николе Цвијета, Вујанић Милоша Јово; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аџи јевић Маријана Стјепан, Бичанић Антуна 
Мирко, Боровина Николе Стјепан, Боровина Николе 
Вица, Буторац Ивана Жељко, Чинић Мариа Тибе-
рио, Драгојевић Петра Петар, Дружинец Мирка 
Драго, Ђурић Алексе Радован, Frisch Rudolfa Josip, 
Игњатовић Паје Момчило, Ивановић Лазе Чедо, Ја -
нуш Мате Иван, Карапанџа Илије Момчило, Кљајић 
Душана Драган, Кокир-Компић Томе Јелица, Коса-
новић Блажа Вено, Косијер Милана Милица, Кова-
чевић Јове Павле, Кристанић Драгице Албина, Крк-
љец Мирка Томислав, Кукуљ Бранка Божидар, Ла-
ниновић Душана Душан, Леш Матије Штефица, Ма-
цура Ивана Анкица, Маковац Ивана Феличе, Мале-
тић Мата Славко, Марошевић-Палко Људевита Ште-
фица, Милетић Стојана Бранко. Миљановић Милана 
Мирко, Ненадовић Цвије Марко. Осмак-Мајсторовић 
Мартина Славица, Парадиновић Мије Мартин, Параг 
Александра Винко, Павић Милана Проко, Павић 
Ивана Вид, Петровечки Вилија Стјепан, Посејпал 
Ивана Иван, Продановић Паје Богдан, Рађеновић 
Јована Милорад, Сарајлија Гаје Стеван, СлавујевиН 
Стеве Цвијета, Слијепчевић Мата Влатко, Свијетли-
чић Матије Вилим, Szabo Marije Franjo, Ширац Фра-
ње Фрањо, Шкоко-Босна Неда, Штокић Милана 
Иван, ИГваб Ивана Драгутин, Tessa ri Santa Josip, 
Томац Славка Карло, Томашевић Мија Катарина, 
Томовић Новака Милорад. Узур-Крајновић Јована 
Дмитра, Влајнић Драгана Ђуро, Војновић Теше Кон-
стантин. Воанешевић Павла Гојко, Вукасовић Осто-
је Илија, Зедник Васе Милева, Зеленбрз Мирка Јо-
сип, Жунчић Антуна Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Петровић Душана Дражен, Видић Илије Владо. 

Бр 89 
29 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИ Ј АЛ СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
циј а листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето на соработката иѓ 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Ита-
лија ' г 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН 

Rinaldi Petro — онолномоштен министер во Ми-
нистерството за надворешни работи на' Република 
Италија. 

Бр. 91 
26 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОДИ ЈАЛ СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

Од В о е н а т а п о ш т а 5573 С к о п ј е 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Девић Љубише Драгослав, Филипов-
ски Тоде Славе, Турк Јанеза Славко; 

војници: Хађимуса Рамуша Нејази, Хрел>а 
Мирка Клаудио, Игњић Недељка Љубомир, Јако-
в и ќ Јозе Бранко, Пешић Михајла Дане, Повше 
Франца Франц, Ратковић Радомира Милош, Табор-
шак Јосипа Маријан, Вучковић Живорада Славиша, 
Вулић Радомира Вељко; 

Од В о е н а т а п о ш т а 7250 З а г р е б 

— за примерна работа врз развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешински и војнички осо-
бини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарм: Алј Џема ла Енес, Бачић Џема ла 
Фуад, Јусуфи Мурата Хаки, Ковачевић Марка Пе-
ро, Предавец Стјепана Дражен, Weissenbach Фран-
ца Зденко, Живков Јована Сава; 

војници: Анђелковић Боривоја Зоран, Грбовић 
Драгомира Василије, Јакшић Адама Иван, Караћ 
Велимира Илија, Кнежевић Момира Славко, Кор-
дић Јосипа Иван, Маринковић Топлице Новица, 
Николаки Костова Наков, Пехлић Махмута Ибро, 
Пушић Алексе Јоца, Урбанец Блажа Јанко, Винко-
вић Јура ја Јосип; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Јонић Сретена Драган, Перак Анте 
Марко, Селамни Бејмана Рамадан, Томљановић 
Златка Младен; 

војници: Бађиковић Ђуре Жељко, Имери Рами-
за Селим, Јор тин Слободана Жарки, Кадић Срећка 
Милун, Кутлешић Радише Милун, Лазаревић 
Бранка Драгољуб, Марош Стјепана Анте, Молнар 
Иштвана Милан. Примц Станислава Јанко, Радоје-
вић Наста Радојица, Радески Милосава Никола, Си-
миџија Крстана Недељко, Стојић Бранка Вујо; 
Шиљачки Лазара Стеван, Зоћевић Радослава Ми-
лорад; 

Од В о е н а т а п о ш т а 2050 Љ у б љ а н а 

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

СО. МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ ; 

питомец на ШРО — водник Жељан Милана 
Дарко; 

десетари: Митевски Спаске Орце, Муратовић 
Ахмета Авдија, Пера Фране Валтер, Петров Митре 
Мирко, Радуловић Драгана Милорад, Симуновић 
Саве Велимир; 

војници: *Бечовић Шаћира Исљам Брајковић 
Радета Мирољуб, Цел ик Јаноша Габор, Хаљиљи 
Ајваза Рафет, Хорватинчић Бранка Бранко, Мари-
новић Славка Милорад, Марки Данијела Нандор, 
Маскаљевић Пере Мато, Милутиновић Драгослава 
Станимир, Павић Стојана Миле, Петров Милоша 
Стеван, Подграјшек Алојза Алојз, Пургар Петра, 
Звоне, Тепеш Ивана Марко, Брчкоски Петра Мар-' 
јан. 

Бр. 92 
1 август 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Грција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ioannis Davos, генерал, началник на Генерал-
штабот на народната одбрана на Република Грција* 

Бр. 106 
18 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
циј а листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за беспримерен) јунаштво, за чесно изврше-
на задача во борбата без отстапување пред над-
моќниот непријател на Кадињача на 29 ноември 
1941 година 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Ужички раднички батаљон. 

Бр. 107 
19 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

316. Заклучоци за главните правци на акциите 
во спроведувањето на одлуките од Ше-
стата конференција на шефовите на др-
жавите или владите на неврзаните зем-
ји во Хавана — — — — — — — 721 

817. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за извештајот за работата 
на Сојузниот извршен совет за периодот 
од 16 мај 1978 до крајот на 1979 година — 723 

®18. Заклучоци на Соборот на Републиките и 
.покраините на Собранието на СФРЈ за из-
вештајот за работата на Сојузниот извр-
шен совет за периодот од 16 мај 1978 до 
крајот на 1979 година — — — — — 727 

819. Одлука за определување на максимални-
те цени за експедирање и доставување на 
писма и поштенски картички во внатреш-
ниот поштенски сообраќај — — — — 729 

$20. Одлука за определување на максимални-
те цени односно тарифни ставови за пре-
воз на стоки на пругите на југословенски-
те железници — — — — — — — 730 

821. Решение за определување на стоковниот 
контингент за злато во 1980 година — — 730 

322. Решение за продолжување на важењето 
на решенијата за царинскиот контингент 
со кои се намалени царините на увозот на 
специфична опрема за определени гранки 
и групации на стопанството — — — — 731 

823. Правилник за начинот на утврдување на 
износот на непотрошената амортизација 
пресметана по минималните стапки про-
пишани со закон — — — — — — 733 

324. Наредба за определување на комунални-
те услуге што воените единици и воените 
установи ги вршат сами — — — — — 734 

825. Решение за забрана на внесувањето и ра-
ј стурањето на весникот „Bild" — — — 734 

Страна 
326. Решение за забрана на внесувањето и ра-

стурањето на весникот ,,Kurier" — — — 734 
327. Решение за забрана на внесувањето и ра-

стурањето на списанието „Quick" — — 735 
328. Правилник за измена на Правилникот за 

извозните објекти за производство на на-
намирници од животинско потекло и за 
начинот на работа во нив — — — — 735 

329. Правилник за југословенските стандарди 
за ознаките на коловозникот — — — 735 

330. Договор за заедничките цели и елементи 
на плановите на економските односи со 
странство, на плановите на приливот и 
одливот на девизите и на плановите на 
кредитните односи со странство, како и 
за начинот и средствата за нивното оства-
рување во периодот од 1981 до 1985 година 736 

331. Спогодба за промена на затечените цени 
за стандардни елекромотори и на нивни-
те резервни делови — — — — — — 739 

332. Спогодба за промена на затечените цени 
за кондензатори за поправка на фактори 
на сила — — — — — — — — 739 

333. Спогодба за промена на затечените цени 
за хидродинамички спој ници — — — 740 

334. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестно влакно и азбестно брашно — 740 

335. Спогодба за промена на затечените цени 
за ксантат — — — — — — — — 740 

336. Спогодба за промена на затечените цени 
за холин-хлорид и за ANI препарати — 740 

337. Спогодба за промена на затечените цени 
за калциум карбид — — — — — — 741 

338. Спогодба за промена на затечените цени 
за цемент — — — — — — — — 741 

339. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни машини за производство и 
транспорт на бетон — — — — — — 742 

340. Спогодба за промена на затечените цени 
за големи компресори за производство на 
компримиран воздух и за нивните резерв-
ни делови — — — — — — — — 742 

341. Спогодба за промена на затечените цени 
за калиум-хидроксид — — — — — 742 

342. Спогодба за промена на затечените цени 
за органски бои — — — — — — — 742 

343. Спогодба за промена на затечените цени 
за лабораториско и техничко стакло, за 
топломери и аерометри — — — — — 743 

344. Спогодба за промена на затечените цени 
за не'рѓосувачки садови — — — — — 743 

345. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани санитарни и емајлирани произ-
води — — — — — — — — — 743 

3-16. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестни лепенки — — — — — — 744 

347. Спогодба за промена на затечените цени 
за брзгани кутии од пластика — — — 744 

Одлука за оценување на уставноста на член 
62 став 1 точка 8 член 87 ст. 1 и 2, чл. 88 
и 89 од Самоуправната спогодба за здру-
жување во Работната организација на 
ПТТ сообраќај Ниш, и на член 91 став 1 
точка 8, чл. 142, 170, 177 од Статутот на 
истата работна организација — — — 744 

Одликувања — — — — — — — — — 745 

Издавач: Новииско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен м одговорев уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издалачко-графхчкк 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17* 


