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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИ-
ЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за санација и престанок 
на организациите на здружен труд, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 17 јули 1980 година. 

П бр. 14 
17 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат претсанационата 

постапка и условите и постапката, за санација, како 
и условите и постапката за стечај и редовна лик-
видација на организациите на здружен труд. 

Член 2 
Претсанационата постапка ги опфаќа дејстви-

јата и мерките што треба да ги преземат работни-
ците во основната организација на здружен труд 
(во натамошниот текст: основна организација) за 
отстранување на причините за настанатите растрој-
ства бо работењето и причините поради кои наста-
нале загуби по периодичната пресметка. 

Член 3 
Постапката за санација ги опфаќа дејствијата 

и мерките што треба да ги преземат работниците 
во основната организација за: 

1) отстранување на причините поради кои нас-
танала загуба по периодичната пресметка; 

2) надоместување на средствата најмалку во 
височина на ^покриената загуба по завршната 
сметка; 

3) обезбедување услови за трајно успешно ра-
ботење. 

Член 4 
Претсанационата постапка и постапката за са-

нација се спроведуваат според одредбите на овој 
закон во основна организација и во работна орга-
низација која во својот состав нема основни орга-
низации. 

Претсанационата постапка и постапката за са-
нација се спроведуваат според одредбите на овој 
закон и во основна задружна организација, во ос-
новна организација на кооперанти, во земјоделска 
задруга која во својот состав нема основни задру-
жни организации, во занаетчиска и друга задруга 
и во договорна организација на здружен труд, ако 
со закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Ако не се преземат мерки за санација или ако 

се преземат мерки за санација, а должникот не е 
во можност потрајно да ги исполнува обврските 
што се намируваат од неговиот доход или ако во 
постапката за редовна ликвидација се утврди дека 
се исполнети услови за отворање стечај, се поведу-
ва постапка за отворање стечај. 

Постапка за отворање стечај може да се пове-
де и кога не се исполнети условите од став 1 на 
овој член ако предлог за отворање стечајна постап-
ка поднесе должникот. 

Член 6 
Стечај се спроведува над основна организација 

и над работна организација која во својот состав 
нема основни организации. 

Стечај се спроведува и над основна задружна 
организација, основна организација на кооперанти, 
земјоделска задруга која во својот состав нема ос-
новни задружни организации, занаетчиска и друга 
задруга и договорна организација на здружен труд 
ако со закон не е определено поинаку. 

Член 7 
Стечај не се спроведува: 

1) над работна организација која во својот сос-
тав има основни организации, над земјоделска за-
друга која во својот состав има основни задружни 
организации и над сложена организација на здру-
жен труд; 

2) над основна организација која врши дејност 
од посебен општествен интерес, за која со закон 
односно со одлука на собранието на општествено-
-политичк^та заедница заснована врзч закон е про-
пишан начинот за покривање на загубите; 

3) над работна заедница; 
4) над самоуправна интересна заедница; 
5) над деловна заедница, заедница на основни 

Организации односно заедница на работни органи-
зации, заедница основана со закон или со одлука 
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на собранието на општествено-политичката заедни-
ца заснована врз закон и над заедница на здружен 
труд за меѓусебна планска и деловна соработка. 

; " Член 8 
За отворање стечај односно за поведување на 

постапка за редовна ликвидација над организација 
на здружен труд која произведува вооружување и 
воена опрема е потребна претходна согласност од 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 9 
Во постапката за стечај, ако со овој закон не 8 

определено поинаку, сообразно се применуваат од-
редбите на Законот за процесната постапка. 

Член 10 
Постапка за редовна ликвидација се спрове-

дува:- . . 
1) над основната организација спрема коза е 

изречена мерката забрана на вршење на дејноста 
поради тоа што не ги исполнува со закон пропиша-
ните услови за извршување на својата дејност, ако 
во рокот определен во актот за изречување на мер-
ките не ги исполни условите за извршување на таа 
дејност, односно не ја промени таа дејност; 

2) над основната организација која потрајно не 
е во можност да ги обновува општествените сред-
ства со кои работи и да обезбедува остварување на 
правата на работниците загарантирани со уставот; 

3) ако повеќе не постојат природни услови за 
вршење на дејноста на основната организација; 

4) ако со правосилна судска пресуда се утврди 
ништовност на уписот на организирањето на основ-
ната организација. 

Во случаите у став 1 на овој член, редовна ли-
квидација се спроведува и над работна организаци-
ја која во својот состав нема основни организации. 

Редовна ликвидација се спроведува и над ос-
новна организација односно над работна организа-
ција која во својот состав нема основни организа-
ции, што ќе биде укината под условите и според 
постапката што се пропишани со закон, поради тоа 
што не ги исполнува со закон пропишаните услови 
за извршување на општествена дејност или што не 
постојат услови за извршување на нејзината деј-
ност. 

Член И 
Постапката за редовна ликвидација »з случаите 

од член 10 на овој Закон се спроведува ако посто-
јат услови за спроведување на стечај. 

Член 12 
Постапка за редовна ликвидација се спроведува 

во случаите од член 10 став 1 на овој закон и над 
договорна организација на здружен труд, основна 
задружна организација, основна организација на 
кооперанти, земјоделска задруга која во својот со-
став нема основни задружни организации, занает-
чиска и друга задруга, во согласност со законот. 

Редовна ликвидација се спроведува и над само-
управна интересна заедница во случаите определе-
ни со закон и со самоуправната спогодба за осно-
вање на самоуправната интересна заедница, а спо-
ред постапката пропишана со закон. 

II. ПРЕТСАНАЦИОНА ПОСТАПКА 

1. Постапка за отстранување на причините за рас-
тројство во работењето 

Член 13 
Работниците во основната организација, во слу-

чаите предвидени во член 152 од Законот за здру-

жениот труд се должни, најдоцна 45 дена од денот 
на истекот на рокот пропишан за поднесување на 
периодичната пресметка, да донесат програма на 
мерки за отстранување на причините за растрој-
ствата настанати во работењето. 

Програмата" на мерки од став 1 на овој член 
мора да ги содржи причините поради кои настана-
ле растројства во работењето и мерките што треба 
да се преземат за отстранување на причините по-
ради кои растројствата настанале. 

Член 14 
Основната организација е должна во случајот 

од член 13 на овој закон, најдоцна во рок од осум 
дена од денот определен за донесување на програ-
мата на мерки од тој член, да ги извести основните 
организации со кои склучила самоуправна спогодба 
за здружување во работна организација, сложена-
та организација на здружен труд во чијшто е состав 
односно во која е здружена, надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница и самоуправни-
те интересни заедници спрема кои таа основна ор-
ганизација ги извршува обврските што се намиру-
ваат од нејзиниот доход за растројствата настанати 
во своето работење и да им ја достави програмата 
на мерки. 

Кон известувањето од став 1 на овој член ос-
новната организација може да поднесе и барање за 
давање на потребната економска и друга помош. 

Член 15 
Работната организација или сложената органи-

зација на здружен груд во чијшто е состав односно 
во која е здружена основната организација од член 
13 став 1 на а ој закон, е должна да ја разгледа програ-
мата на мерки од член 14 на овој закон и, ако најдат де-
ка е тоа во заеднички интерес, да ја утврдат економ-
ската и друга помош што ќе и ја дадат на основ-
ната организација заради спроведување на програ-
мата на мерки и за тоа да ја известат основната 
организација во рок од 30 дена од денот на прив* 
мот на таа програма на мерки. 

Член 16 
Надлежните органи на општествено-политичка-

та заедница и на самоуправната интересна заедни-
ца од член 14 став 1 на овој закон треба да го раз-
гледаат барањето на основната организација за да-
вање на помош и да одлучат за можностите на таа 
организација да и го одложат извршувањето на об-
врските утврдени со закон, со одлука на општес-
твено-политичката заедница и со одлука на собрани-
ето на самоуправната интересна' заедница, да се на-
малат на стапката или договорениот износ на надо-
местот или да ја ослободат од обврски, како и за 
давањег на друга економска помош. 

Член 17 
Ако работниците во основната организација во 

рокот од член 13 на овој закон не ја утврдат про-
грамата на мерки за отстранување на причините 
за растројствата настанати во работењето или не 
ги преземат мерките од таа програма, органот на 
управување во работната организација или во сло-
жената организација на здружен труд во чијшто е 
состав, односно во која е здружена основната орга-
низација, и надлежниот орган на општествено-по-
литичката заедница имаат право и должност на 
работниците во основната организација во која на-
станале растројства да им предложат да ја донесат 
програмата на мерки од член 13 став 1 на овој за-
кон, односно да ги преземат мерките утврдени во 
•донесената програма, а ако не донесле програма — 
да преземат мерки за отстранување на растроје 
ствата. 

Ако работниците во основната организација во 
рокот од 30 дена од денот на приемот на предлогот 
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од став 1 на овој член не ја донесат програмата на 
мерки од тој став или не преземат мерки за отстра-
нување на растројствата, надлежниот орган на оп-
нггествено-политичката заедница ќе му предложи 
на собранието на општествено-политичката заедни-
ца да определи мерки што се преземаат во случај 
на општествена заштита на самоуправните права и 
на општествената сопственост. 

2. Постапка за отстранување на причините за нас-
танатата загуба по периодичната пресметка 

Член 18 
Работниците во основната организација што во 

периодичната пресметка искажала загуба во рабо-
тењето се должни, во рок од 45 дена од денот на 
истекот на рокот за поднесување на периодичната 
пресметка, да ги утврдат: 

1) причините поради кои основната организаци-
ја работи со загуба: 

2) програмата на мерки за отстранување на 
причините за загубата; 

3) евентуалната одговорност на работниците, на 
органите на управување и на работоводниот орган 
за настанатата загуба, во согласност со самоуправ-
ните општи акти. 

Основната организација, во рокот од став 1 на 
овој член, ќе ги извести и ќе им достави програма 
на мерки за отстранување на причините за загуба 
од став 1 на овој член на основните организации 
со кои склучила самоуправна спогодба за здружу-
вање во работна организација односно во сложена 
организација на здружен труд во чијшто е состав 
односно во која е здружена, надлежните органи на 
општествено-политичката заедница и надлежните 
органи на самоуправната интересна заедница и ќе 
им поднесе барање за давање помош. 

Програмата на мерки за отстранување на при-
чините за загуба основната организација ја доста-
вува до надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница на чија територија е седиштето 
на основната организација и до надлежната служ-
ба на општественото книговодство, во рокот од став 
1 на овој член. 

Член 19 
Ако основната организација, поради загубата во 

работењето искажана во периодичната пресметка, 
не може да ги извршува обврските спрема општес-
твено-политичката заедница и самоуправната ин-
тересна заедница кои се намируваат од доходот на 
основната организација, надлежните органи на оп-
штествено-политичката заедница и на самоуправ-
ната интересна заедница се должни да ја разгле-
даат можноста за намалување на стапките, за ос-
лободување од обврската за плаќање даноците и 
придонесите од доходот или за одлагање на извр-
шувањето на обврските додека основната организа-
ција не биде во можност да ги извршува тие об-
врски. 

Мерките од став 1 на овој член се определу-
ваат во согласност со програмата на мерки за от-
странување на причините за загуба од член 18 на 
овој закон. 

Член 20 
Работниците во основната организација која во 

периодичната пресметка за девет месеци ќе утврди 
дека работи со загуба што не е поголема од износот 
на загубата искажан во периодичната пресметка за 
шест месеци, можат да одлучат за тоа дали е по-
требно да се преземат и други мерки освен мерките 
што се преземени според член 18 од овој закон по 
периодичната пресметка за шест месеци. 

Ако износот на загубата е поголем од износот 
искажан во претходната периодична пресметка, ра-

ботниците во основната организација можат да од-
лучат да не донесат нова програма на мерки одно-
сно да не ги утврдуваат повторно причините за за-
губата во смисла на член 18 од овој закон, ако 
причините за загубата и мерките за нејзино отстра-
нување се исти. 

Член 21 
Органот на управување со работната организа-

ција- или со друга организација на здружен труд 
во чијшто е состав, односно во која е здружен^ 
основната организација, органот на самоуправната 
работничка контрола и надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница ќе го следат из-
вршувањето на програмата на мерки за отстрану^ 
вање на причините за загубата. 

Ако органите од став 1 на овој член утврдат 
дека програмата на мерки за отстранување на 
причините за загубата не се извршува, ќе му пред-
ложат, без одлагање, на собранието на општестве-
но-политичката заедница преземање на мерки за 
општествена заштита на самоуправните права и н& 
општествената сопственост, под условите и по пос-
тапка утврдена со закон. 

Член 22 
Од денот на истекот на рокот пропишан за под-

несување на периодичната пресметка со која е 
утврдена загуба па до денот додека не почне да 
работи без загуба, основната организација може да 
исплатува аконтации на личните доходи утврдени 
со самоуправниот општ акт за распределба на сред-
ствата за лични доходи во согласност со законот. 

Член 23 
Основната организација може да одлучи да со-

ставува периодична пресметка по истекот на секој 
месец и ако според таа пресметка утврди дека не 
работи со загуба престануваат обврските од член 
18 и последиците од чл. 20 и 22 на овој закон. 

Периодичната пресметка од став 1 на овој член 
основната организација ја доставува до надлежна-
та служба на општественото книговодство. 

Член 24 
Одредбите од чл 18, 21 и 22 на овој закон не 

се применуваат врз утврдените резултати од рабо-
тењето по периодичната пресметка за периодот јануа-
ри—март. 

Член 25 
Работниците во работната заедница што според 

периодичната пресметка не остварила доволен до-
ход се должни, најдоцна во рок од 30 дена од де-
нот пропишан за поднесување на периодична пре-
сметка да ги утврдат причините поради кои не ос-
твариле доволен доход, како и евентуалната одго-
ворност на работниците, на органите на управува-
ње и на работоводниот орган за тоа. 

Додека работната заедница не ги отстрани при-
чините поради кои не е остварен доволен доход, 
може да исплатува аконтации на личните доходи 
најмногу до височината пропишана во член 22 од 
овој закон. 

Член 26 
Работниците во основната организација што 

спроведува постапка за санација по загуба искажа-
на во завршната сметка за претходната година, ако 
утврдат дека работат со загуба и по периодичната 
пресметка за шест месеци односно за девет месеци 
од текуштата година, не се должни да ги преземат 
мерките од член 18 на овој закон, ако е тоа пред-
видено во санационата програма донесена по повод 
загубата искажана по завршната сметка за прет-
ходната година, но се должни да оценат дали се 
спроведуваат мерките од еанационата програма. 
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Ако оценат дека мерките од санационата програма 
не се спроведуваат, односно дека не се доволни, ќе 
преземат мерки тие да се спроведат односно сана-
ционата програма да се дополни со други мерки. 

III. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА САНАЦИЈА 

Член 27 
Работниците во основната организација што во 

завршната сметка искажала загуба се должни да 
преземат мерки за санација во согласност со само-
управната спогодба за здружување, под условите и 
според постапката утврдени со овој закон. 

Загубата утврдена за време на изработката на 
завршната сметка основната организација може да 
ја покрие врз товар на резервниот фонд и од сред-
ствата на заедничките резерви, од чистиот доход 
односно од средствата на резервниот фонд на друга 
основна организација која со самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот и средствата презела 
обврска за покритие загубите, од средствата на 
фондот за ризици и од други средства што и се да-
дени на таа организација без обврска за враќање, 
фод услов средствата по тие основи да се дозначе-
на̂  на нејзината жиро-сметка најдоцна до рокот 
утврден за предавање на завршната сметка. 

Член 28 
Работните луѓе што својот труд и средства ги 

здружиле во основна задружна организација, во 
основна организација на кооперанти, во земјодел-
ска задруга, во занаетчиска и друга задруга, која 
во завршната сметка искажала загуба, преземаат 
мерки за санација во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување и со закон. 

Член 29 
Работните луѓе што самостојно вршат дејност со 

личен труд со средства во сопственост на 
граѓани и што ќе го здружат својот труд и сред-
ства во договорна организација на здружен труд 
работниците во договорната организација на здру-
жен труд, која во завршната сметка искажала 
загуба ги преземат мерките за санација во сог-
ласност со договорот за основање на договорната 
организација на здружен труд и со самоуправната 
спогодба за здружување во договорна организација 
на здружен труд и со закон. 

Член 30 
Работниците во работната заедница што не ос-

тварила доволен доход по завршната сметка се дол-
жни со работниците во основните организации и во 
други самоуправни организации и заедници за кои 
извршуваат работи од заеднички интерес да презе-
мат мерки за санација, согласно со самоуправната 
спогодба4 за меѓусебните права, обврски и одговор-
ности и со овој закон. 

Член 31 
Работниците во основната организација што во 

завршната сметка искажала загуба во своето ра-
ботење се должни при усвојувањето на завршната 
сметка Да донесат одлука за отворање на постап-
ка за санација. 

Со одлука за отворање на постапка за санација 
од став 1 на овој член се определуваат: 

1) постапката и роковите во кои ќе се утврдат 
причините за настанатите загуби; 

2) роковите за утврдување на евентуалната од-
говорност на органот на управување, на' работовод-
ниот орган и на одделни работници за настанатите 
загуби; 

3) постапката и роковите во кои ќе се донесе 
•санациона програма; 

4) други мерки од значење за спроведувањето 
на постапката за санација. 

Работниците во работната заедница што во за-
вршната сметка не остварила доволен доход се 
должни при усвојувањето на завршната' сметка да 
донесат одлука од став 1 на овој член, во соработ-
ка со работниците во основните организации и во 
други самоуправни организации и заедници за кои 
извршуваат работи од заеднички интерес. 

Со самоуправна спогодба за меѓусебните права, 
обврски и одговорности може да се предвиди дека 
соработката од став 3 на овој член може да се ос-
твари со прибавување претходно мислење или со 
давање одобрение, односно согласност на одлуката 
за отворање на постапка за санација." 

Член 32 
За отворањето на постапка за санација, како ~л 

за содржината на одлуката од член 31 на овој за-
кон, основната организација, најдоцна во рок од 
осум дена од денот на донесувањето на таа одлу-
ка. ги известува" 

1) другите основни организации во составот на 
работната организација односно другите организа-
ции на здружен труд е кои склучува самоуправна спо-
годба за здружување на трудот и средствата со ко-
ја се предвидени заемни одговорности за обврските 
и меѓусебно поднесување на ризиците, како и по-
кривање на загубата; 

2) надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница на чија територија е седиштето на 
основната организација односно на ЧИЈ а територија 
извршува дејност, со барање да ја разгледа можно-
ста за утврдување на пониски стапки на данокот 
од доходот или на другите обврски, да го одложи 
извршувањето на тие обврски или да обезбеди дру-
ги поповолни услови за извршување на обврските до-
дека трае санацијата; 

3) самоуправната интересна заедница преку ко-
ја задоволува определени потреби на своите работ-
ници односно ги обезбедува своите интереси, со ба-
рање да преземе мерки во согласност со законот 
односно со самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница (намалување на 
стапките на придонесите, одлагање на плаќањето 
на обврските и ел.); 

4) надлежната служба на општественото кни-
говодство; 

5) надлежниот суд ка ј кој е запишана во суд-
скиот регистар. 

Ако работниците во основната организација не 
ја донесат одлуката од член 31 став 2 на овој за-
кон во рокот пропишан за донесување на завршна-
та сметка на основната организација, работоводни-
от орган на основната организација е должен за 
работењето со загуба и за износот на ^покриената 
загуба да го извесни органот на управување со ра-
ботната организација и со друга организација на 
здружен труд во чијшто е состав односно во која 
е здружена основната организација. 

Известувањето од став 2 на овој член работо-
водниот орган го доставува и до надлежниот орган 
на општеетвено-политичката заедница на чија те-
риторија е седиштето на основната организација, 
во рок од осум дена од денот на истекот на рокот 
за поднесување на завршната сметка. 

Член 33 
Ако основните организации што извршуваат 

дејност во областа на образованието, науката, кул-
турата, здравството, социјалната заштита или во 
друга област од општествената дејност и кои стек-
нуваат доход со слободна размена на трудот преку, 
односно во рамките на самоуправната интересна 
заедница, искажат загуба во завршната сметка, 
должни се за одлуката од член 31 на овој закон да 
ја известат самоуправната интересна заедница пре-
ку која односно во рамките на која вршат слободна 
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размена на трудот и да и ја достават санационата 
програма, со барање за покривање на загубата. 

Основните организации од став 1 на овој член се 
должни за одлуката од член 31 на овој закон да ги 
езвестк, органите и организациите од член 32 
став 1 точ. 1, 2, 4 и 5 на овој закон. 

Основните организации од став 1 на овој член 
кои остваруваат слободна размена на трудот во не-
посредни односи се должни за одлуката од член 31 
на овој закон да ги известат и основните организа-
ции со кои вршат слободна размена на трудот во 
непосредни односи. 

Член 34 
Основната организација е должна, најдоцна до 

1 јуни текуштата година, да донесе програма на 
мерки за отстранување на причините за настаната-
та загуба и мерки за обезбедување на успешно ра-
ботење (во натамошниот текст: санациона про-
грама). 

Санационата програма содржи особено: 
1) износ на вкупната загуба и износ на ^ п о -

криената загуба; 
2) утврдени причини поради кои настанала за-

губата, мерки и рокови за нивно отстранување; 
3) начин и рокови за обезбедување средства за 

покритие на загубата и услови под кои се добиени 
тие средства; 

4) рок на траењето на санацијата. 
Ако загубата настанала и поради застареност 

на технологијата или поради неусогласеност на ка-
пацитетите, недостиг на обртни средства, нерацио-
нално односно ^економично работење, санациона-
та програма мора да содржи и: 

1) план за модернизација, реконструкција и 
проширување на капацитетите, начин и услови за 
обезбедување на потребните средства што се вло-
жуваат за тие цели; 

, 2) височина, начин и услови за обезбедување 
на обртни средства; 

3) мерки за рационално односно економично ра-
ботење како што се: унапредување на организаци-
јата на работата; мерки за иновации и рационали-
зација и ел.; оптимално користење на времето на 
работење и на капацитетите на машините; заштеди 
на материјал, суровини и енергија; намалување на 
шкартот во производството; вклучување во домаш-
ниот и странскиот пазар во поглед на видот и ква-
литетот на стоките и услугите. 

Ако основната организација во завршната смет-
ка утврдила загуба во работењето што не е поголема 
од износот на загубата планирана во порано донесе-
ната санациона програма според која санација се 
спроведува подолго од една година, не е должна 
да донесува нова санациона програма според став 
1 од овој член. 

Член 35 
Основната организација е должна санационата 

програма да достави и да упати барање за покри-
вање на загубата најдоцна осум дена од денот на 
истекот на рокот определен во член 34 став 1 од 
овој закон, и тоа: 

1) до основните организации со кои склучила 
самоуправна спогодба за здружување во работна 
организација односно во сложена организација; 

2) до основните организации со кои склучила 
самоуправна спогодба за здружување на трудот и 
средствата со која се предвидени заемна одговор-
ност за обврските и меѓусебно поднесување на ри-
зиците, како и покривање на загубата; 

3) до основните организации во рамките на ра-
ботната организација односно на друга организаци-
ја на здружен труд со кои остварила повеќе од по-
ловината на својот вкупен приход искажан во за-
вршната сметка во која искажала непокриена за-
губа; 

4) до фондот за заеднички резерви формиран 
за територијата на општествено-политичката заедни-
ца, во кој ги здружила средствата за резерви. 

Основната организација е должна да ја доста-
ви санационата програма, во рокот од став 1 на 
овој член, и до надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница и до надлежната служба на 
општественото книговодство. 

Член 36 
Ако основната организација не донесе и не до-

стави санациона програма, надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница, заедно со ра-
ботничкиот совет односно со друг орган на управу-
вање со основната организација, ќе им предложи 
на работниците на таа организација санациона 
програма. 

Ако работниците во основната организација не 
донесат санациона програма по предлогот од став 
1 на овој. член, собранието на општествено-поли-
тичката заедница може, под условите и според 
постапка утврдени со закон, да определи мерки 
што се преземаат во случај на општествена зашти-
та на самоуправните права и на општествената 
сопственост. 

Надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница ќе го следи извршувањето на санационата 
програма. 

Член 37 
Основните организации со кои основната орга-

низација што има загуба склучила самоуправна 
спогодба за здружување на трудот и средствата со 
која се предвидени заемна одговорност за обврски-
те и меѓусебно поднесување на ризиците, како гл 
покривање на загЈ^бата, односно со кои ги здружи-
ла средствата за резрвп за покривање на загуби 
се должни, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на санационата програма, да донесат одлука за по-
кривање на загубата и загубата да ја покријат на 
начинот предвиден во член 40 од овој закон. 

Член 38 
По исклучок од одредбите на чл. 31 до 37 од 

овој закон, работниците во основната организација 
што искажала непокриена загуба помала од изно-
сот што според завршната сметка за претходната 
година го внесла во деловнлот фонд за унапреду-
вање и проширување на материјалната основа на 
трудот, можат да одлучат да не упатуваат барање 
до преземачите на санација за покривање на непо-
криената загуба, ако оценат дека можат успешно 
да работат без надоместување на средствата до ви-
сочината на непокриен ата загуба и ако одлучат за-
губата да ја покријат од доходот во наредната го-
дина. 

Основната организација од став 1 на овој член 
е должна да ги спроведува другите одредби на од-
луката од член 31 на овој закон. 

Работниците во основната организација која во 
наредната година не ја покрила загубата согласно 
со став 1 од овој член се должни, по донесувањето 
на завршната сметка за таа година, да ги преземат 
сите дејствија и мерки за покривање на загубата, 
во роковите и на начинот што се утврдени со овој 
закон. 

Член 39 
Ако надлежната служба на општественото кни-

говодство со контрола на завршната сметка за прет-
ходната година дополнително утврди дека постои 
загуба во работењето на основната организација 
или утврди поголем износ на загубата од износот 
што го утврдила основната организација, работни-
ците во таа основна организација се должни да ја 
донесат одлуката од член 31 на овој закон во рок 
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од осум дена од денот на доставувањето на реше-
нието од надлежната служба на општественото 
книговодство кое станало конечно, а другите деј-
ствија, за чие преземање се пропишани рокови, се 
должни да ги преземат во рокот пропишан со овој 
закон. 

Член 40 
Надоместување на средствата во постапката за 

санација се врши најмалку во височина на непо-
криената загуба: 

1) со средства,без обврска за враќање; 
2) со отпишување на побарувањата од страна 

на доверителите, со тоа што со отпишување на са-
иационите кредити одобрени за покривање на за-
губата според завршната сметка од поранешни го-
дини не може да се врши покривање на загубата 
по завршната сметка за наредната година; 

3) со санационен кредит, ЧИЈ рок за враќање не 
може да биде пократок од рокот утврден со сана-
ционата програма. 

Со средствата без обврска за враќање и со от-
пишувањето на побарувањата едновремено се по-
крива загубата. 

Со средствата што во претходните години, без 
обврска за враќање, и се отстапени или дадени на 
трајно користење на основната организација не мо-
ж е да се покрива загубата. 

Санационен кредит за покривање на загубата 
можат да одобруваат фондовите на заедничките ре-
зерви, банките и други корисници на општествени 
средства. 

Член 41 
Ако основната организација не остварила чист 

доход доволен за отплата на санациониот кредит 
во согласност со склучениот договор за санационен 
кредит, се смета .дека не извршила покривање на 
загубата од поранешните години и е должна според 
завршната сметка да ги преземе сите дејствија за 
покривање на загубата, во роковите и на начин 
што се утврдени со овој закон. 

Член 42 
Надоместување на средствата со санационен 

кредит односно со средства без обврска за враќање 
се извршува: 

1) со дознака на жиро-сметката; 
2) со давање меници со авал според одредбите 

од законите со кои се уредува обезбедувањето на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства, како и со други хартии од вредност што 
втасуваат за исплата во рок од 90 дена, а за кои 
постои гаранција. 

Надоместување на средствата со отпишување на 
побарувањата од страна на доверителите се извр-
шува со давање исправа за отпишување. 

Член 43 
Со отворањето на постапката за санација, сите 

дејствија во постапката за санација се запишуваат 
во посебен регистар што го води надлежната служ-
ба на општественото книговодство. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите ќе 
пропише кои податоци се запишуваат во регистарот 
од став 1 на овој член. 

Член 44 
Ако основната организација не ја покрила загу-

бата во роковите и на начин што се утврдени со 
овој закон, односно ако не пронајде преземач на сана-
цијата во согласност со овој закон, должна е, без 
одлагање, да му достави на општото здружение во 
кос е здружена предлог за преземање санација за-
ради преземање мерки за изнаоѓање преземач на 
санацијата, како и да ја извести за тоа надлежната 

служба на општественото книговодство. 
Веднаш по приемот на предлогот од став 1 на 

овој член општото здружение ќе ги повика заин-
терисираните организации на здружен труд заради 
преземање санација, а Стопанската комора на Ј у -
гославија ќе ја извести за прифатениот предлог за 
преземањето на санацијата. 

Одредбите на овој член не се однесуваат на ос-
новните организации што вршат општествени 
дејности. 

Член 45 
Преземачите на санација се должни да донесат 

одлука за преземањето на санацијата во рок од 30 
дена од денот на доставувањето на предлогот за 
преземање санација до стопанската комора од члем 
44 став 1 на овој закон. 

Член 46 
Правата и обврските помеѓу преземачите на са-

нација, како и помеѓу преземачите на санацијата 
и основната организација што тие ја санираат се 
утврдуваат со самоуправна спогодба за меѓусеб-
ните односи во санацијата во рок од 40 дена од де-
нот на доставувањето на предлогот за преземањето 
на санацијата до стопанската комора од член 44 
став 1 на овој закон. 

Основната организација од став 1 на овој чле« 
ќе ја извести, во рокот од тој став, надлежната слу-, 
жаба на општественото книговодство за склучената 
самоуправна спогодба за меѓусебните односи во са-
нацијата. 

Со самоуправната. спогодба од став 1 на овој 
член се утврдуваат материјалните обврски на пре-
земачите на санацијата, како што се: износите на 
средствата што секој преземач на санацијата ги да-
ва за покривање на загубата, начинот на давањето 
на средствата (средства без обврска за врќање, от-
пишување на побарувањата од страна на довери-
телите, санационен кредит и др.), условите под кои 
се даваат средствата и роковите за ставање на тие 
средства на располагање. 

Пред склучувањето на самоуправната спогодба 
за меѓусебните односи во санацијата, односно пред 
донесувањето на одлуката за преземањето на сана-
цијата, преземачите на санацијата, согледувајќи ги 
причините за загубата, оценуваат дали загубата 
настанала од субјективни или од објективни при-
чини. 

Преземачите на санацијата се должни во рок од 
30 дена од денот на истекот на рокот предвиден за 
склучување на 'самоуправната спогодба од став 1 на 
ог->ој член, на жиро-сметката на основната органи-
зација да дозначат износ во височина од најмалку 
50°/о од износот на загубата, а преостанатиот износ 
можат да го отпишат, односно можат да го дадат 
во меници со авал, односно во други хартии од 
вредност со гаранција, чиј рок на втасување не мо-
же да биде подолг од 90 дена од денот на склучу-
вањето ' на самоуправната спогодба од став 1 на 
овој член. 

Член 47 
Ако на основната организација непокриената 

загуба според завршната сметка не и е надоместена 
во роковите и на начин што се утврдени со овој 
закон, , надлежната служба на општественото кни-
говодство за тоа без одлагање ќе го извести работ-
ничкиот совет и органот на самоуправната работни-
чка контрола на основната организација што рабо-
тела со загуба и надлежниот орган на општествево-
-политичката заедница на чија територија се наоѓа 
седиштето на таа организација. 

Член 48 
Преземачите на санацијата и основната орга-

низација се должни да го следат извршувањето на 
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санационата програма и на самоуправната спогодба 
за меѓусебните односи во санацијата и да преземаат 
мерки за нивно спроведување. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член може да се предвиди преземачите на санаци-
јата да учествуваат во донесувањето на одлуките 
на основната организација за извршување* на сана-
ционата програма. 

Член 49 
Основната организација што во завршната 

сметка искажала загуба во своето работење ќе ис-
платува лични доходи во височина на личните до-
ходи загарантирани со закон од денот на истекот 
на рокот пропишан за поднесување на Завршната 
сметка> односно од денот кога решението на над-
лежната служба на општественото книговодство од 
член 39 на овој закон станало конечно до денот ко-
га е потпишана самоуправната спогодба за меѓу-
себните односи во санацијата и склучено присилно 
порамнување, односно до донесувањето на одлуката 
за отворање на стечај. 

Ако основната* организација искаже загуба по 
завршната сметка и во тој случај добие средства 
без обврска за враќање, може да исплати и пого-
леми лични доходи од загарантираните. 

Член 50 
Преземачите на санацијата и работниците во 

основната организација што се санира со самоуп-
равната спогодба за меѓусебните односи во санаци-
јата ги утврдуваат основите и мерилата за опреде-
лување на височината на личните доходи за пери-
одот во кој се извршува санационата програма, ка-
ко и начинот на усогласување на ставовите и на 
заедничкото одлучување во случаите во кои работ-
ниците во основната организација што се сартра 
не постапуваат во согласност со обврските преземе-
ни со таа самоуправна спогодба. 

Член 51 
Работниците во работната заедница, додека не 

ги отстранат причините поради кои не оствариле 
доволен доход, односно додека не ги спроведат мер-
ките за санација според член 30 од овој закон,, при-
маат аконтации на личните доходи според одредби-
те од член 49 на овој закон. 

Член 52 
Работниците во основната организација се дол-

жни во рок од 30 дена од денот на усвојувањето на 
завршната сметка во која е искажана непокриена 
загуба да поведат постапка за утврдување на од-
говорноста за извршувањето на обврските на од-
делните работници, на органот на управување и на 
работоводниот орган за настанатата загуба. 

Ако работниците во основната организација ја 
утврдат одговорноста на одделни работници, на ор-
ганот на управување или на работоводниот орган за 
настанатата загуба, се поведува постапка за нивно 
распоредување на други работи и работни задачи, 
за нивно отповикување, сменување или за презема-
ње на соодветни мерки. 

Член 53 
Основната организација ќе го извести надлеж-

ниот орган на собранието на општествено-политич-
ката заедница и надлежната служба на општестве-
ното книговодство за утврдените причини за наста-
натата загуба, за одговорноста на одделни работ-
ници, на органот на управување и на работоводниот 
орган, за поведената постапка за .сменување на ра-
ботоводниот орган односно за отповикување или за 
преземање на соодветни мерки. 

^ л е н 54 
Ако санационата програма не се извршува во 

утврдените рокови, работниците во основната о р д -
инација се должни да ја утврдат евентуалната од-
говорност на одделните работници, на органот на 
управување и на работоводниот орган и да презе-
мат потребни. мерки за извршување на санационата 
програма. 

Член 55 
Органите на управување со работната органи-

зација или со друга организација на здружен труд 
во чијшто е состав односно во која е здружена ос-
новната организација, органот на самоуправната ра-
ботничка контрола и надлежниот орган на собрани-
ето на општествено-политичката заедница ќе го оп-
ределат начинот на кој ќе го следат извршувањето 
на санационата програма. 

Ако органите од став 1 на овој член утврдат 
дека санационата програма не се извршува, ќе му 
предложат без одлагање на собранието на општес-
твено-политичката заедница преземање на мерки 
на општествена заштита на самоуправните права и 
на општествената сопственост 

Правата и обврските од ст. 1 и 2 на овој член 
ги имаат и преземачите на санацијата. 

Член 56 
Основните организации што произведуваат 

вооружување и воена опрема се дол-
жни во рокот од член 32 на овој закон да го изве-
стат Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 
отворањето на постапка за санација, како и да му 
достават санациона програма. 

Основните организации што произведуваат 
вооружување и воена опрема се дол-
жни пред преземањето на обврските според само-
управната спогодба од член 46 на овој закон да 
прибават за тоа согласност од Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Член 57 
Ако во рок од 30 дена од денот на приемот на 

поканата од стопанската комора од член 44 став 1 
на овој закон, упатена согласно со член 44 став 2 
од овој закон, не се јават заинтересираните органи-
зации на. здружен труд за преземање на санација, 
односно ако до тој рок основната организација не 
ја 1#жрие загубата, должна е без одлагање да по-
веде постапка за самоуправно спогодување за на-
малување на побарувањата. 

Предлогот за поведување на постапката од став 
1 на овој член треба да- содржи особено: 

1) износ на загубата што со самоуправната спо-
г о д б а за намалување на побарувањата мора да се 
покрие, како и процент што им се нуди на довери-
телите за исплата на нивните побарувања, со пред-
лог на рокот и начинот на исплатата на тие поба-
рувања; 

2) износ на ^покриената загуба но спроведена-
та постапка за санација; 

3) список на сите доверители, со износите на 
ненамирените побарувања; 

4) список на сите должници, со назначување на 
височината на долгот; 

. 5) означување до кој износ треба да се намалат 
побарувањата; 

6) вкупна вредност на деловните средства. 
Основната' организација од став 1 на овој член 

поднесува предлог за поведување постапка за само-
управно спогодување за намалување на побарува-
њата до сите доверители и до надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница на чија тери-
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•ѓорија е нејзиното седиште, со покана за состанок 
заради самоуправно спогодување за намалување на 
побарувањата. 

Член 58 
Кон предлогот за склучување на самоуправна 

Спогодба за намалување на побарувањата може да 
се -приложи и изјава за дадената гаранција за об-
врските на должникот во случај ако се склучи таа 
самоуправна спогодба. 

» 

Член 59 
Од денот кога го поднесла предлогот за поведу-

вање постапка за самоуправно спогодување за нама-
лување на побарувањата па до денот на окончува-
њето на таа постапка, основната организација не 
може да ги отуѓува ниту да ги оптоварува средства-
та за производство и другите средства на трудот и 
средствата за задоволување на заедничките потре-
би во поглед на кои има право на располагање, ни-
ту да дава гаранција или авал. 

Член 60 
Со самоуправната спогодба за намалување на 

побарувањата може да се предвиди дека доверите-
лите што ќе склучат таква спогодба имаат право да 
учествуваат во донесувањето на одлуки за правни-
те работи на должникот и да ја утврдат височина-
та на личните доходи на работниците во основната 
организација на должникот за периодот до извршу-
вањето на обврските преземени со таа самоуправна 
спогодба. 

, Работниците во основната организација што ка-
ко должник склучува самоуправна спогодба за на-
малување на побарувањата не можат да ги зголе-
муваат аконтациите на личните доходи до извршу-
вањето на обврските преземени со таа спогодба без 
согласност од доверителите што ја склучиле таа са-
моуправна спогодба. 

Член 61 
Самоуправната спогодба за намалување на по-

барувањата се смета како склучена кога доверите-
лите ќе прифатат да ги намалат своите побарувања 
во обем со кој се покрива загубата. 

Член 62 
Самоуправната спогодба за намалување на по-

барувањата, веднаш по потпишувањето, се доставу-
ва до надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница и до надлежната служба на општес-
твеното книговодство. 

Член 63 
Ако во постапката на самоуправно спогодување 

за намалување на побарувањата не се склучи са-
моуправна спогодба за намалување на побарувања-
та до височината на ^покриената загуба, БО рок од 
30 дена од денот на поведувањето на таа постапка, 
основната организација што ја повела постапката 
го известува за тоа надлежниот орган на општес-
Твено-политичката заедница на чија територија е 
нејзиното седиште и надлежната служба на опште-
ственото книговодство. 

Член 64 
Ако надлежниот орган на општествено-полити-

чката заедница по приемот на известувањето од 
член 63 на овој закон не преземе мерки, односно 
ако со преземените мерки не се отстранат причи-
ните во смисла на член 160 од Законот за здруже-
ниот труд, се поведува постапка за отворање на 
стечај. 

IV. ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-
Ж Е Н ТРУД 

А. С т е ч а ј 

I. Општи одредби 

Член 65 
Стечајна постапка ја спроведува надлежниот 

суд на чие подрачје е седиштето на должникот. 
Стечајната постапка е итна. 
Во стечајната постапка не може да се бара 

враќање во поранешната состојба поради пропуш-
тање на роковите или изостанок од рочиштето, ниту 
да се поднесува предлог за повторување на постав 
ката, ниту да се изјави ревизија. 

Предлози, изјави и приговори не можат да се 
даваат односно да се поднесуваат ако се пропушти ро-
кот односно ако се изостане од рочиштето на кое 
требало да се дадат односно поднесат. 

Член бб 
Одлуките во стечајната постапка се донесуваат 

во форма на решение или заклучок. 
Со заклучокот му се издава на службеното ли-

це или на органот што ја спроведува стечајната 
постапка налог за извршување на одделни де ј -
ствија. 

Против решението може да се изјави жалба, а 
против заклучокот — да се поднесе приговор, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Рокот за жалба односно за приговор изнесува 
осум дена, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Почетокот на рокот за изјавување жалба тече 
од денот на објавувањето на решението на огласна-
та табла на судот. 

Ако со овој закон е пропишано дека решението 
мора да им се достави на заинтересираните лица, 
рокот за изјавување жалба тече од денот на доста-
вувањето на решението. 

2. Органи во стечајната постапка 

Член 67 
Органи во стечајната постапка се: стечаен со-

вет, стелен судија, управител на присилното по-
рамнување и стечаен управител. 

Во стечајната постапка може како советодавно 
тело да се формира одбор на доверителите. 

Член 68 
Стечајниот совет: 
1) одлучува за поведување претходна постапка 

за утврдување на постоењето на услови за Чугвора-
ње на стечајна постапка и ја спроведува таа пос-
тапка; 

2) го одобрува склученото присилно порамну-
вање; 

3) одлучува за отворање на стечајна постапка; 
4) одлучува за приговорите на управителот на 

присилното порамнување и на стечајниот управител 
против заклучоците и упатствата на стечајниот су-
дија; 

5) решава за приговорите на доверителите под-
несени против заклучоците на стечајниот судија; 

6) определува кои започнати работи мораат да 
се завршат во текот на стечајната постапка; 

7) ја одобрува претсметката на трошоците на 
стечајната постапка и ја определува наградата за 
работа на управителот на присилното порамнување 
и на стечајниот управител; 

8) решава за определувањето и сменувањето на 
управителот на присилното порамнување и на сте-
чајниот управител; 
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9) го одобрува нацртот за главната делба и до-
несува решение за главната^ делба на стечајната 
маса; 

; 10) донесува решение за склучување на стечај-
ната постапка; 

И) врши и други работи предвидени со овој 
закон. 

Стечајниот совет може по службена должност, 
По приговор или предлог, да ги менува одлуките на 
стечајниот судија, на управителот на присилното 
порамнување или на стечајниот управител ако 
утврди дека се незаконити или нецелисходно 

Член 69 
Стечајниот совет е составен од тројца судии, од 

кои еден е претседател на советот. 

Член 70 
Стечајниот судија не може да биде член на 

стечајниот совет. 
Член 71 

Стечајниот судија е надлежен по сите прашања 
во врска со спроведувањето на стечајната постапка, 
ако со одредбите на овој закон не е предвидена 
надлежност на стечајниот совет. 

Член 72 
Стечајниот судија врши надзор над работењето 

на управителот на присилното порамнување и на 
стечајниот управител. 

Стечајниот судија им дава на управителот на 
присилното порамнување и на стечајниот управител 
упатства, кои се задолжителни. 

Член 73 
Против одлуката на стечајниот судија управи-

телот на присолното порамнување, стечајниот упра-
вител, одборот на доверителите односно доверите-
лите можат да поднесат приговор до стечајниот со-
вет во рок од три дена од денот на доставувањето 
на одлуката. 

Член 74 
Кога стечајниот совет ќе утврди дека се испол-

нети условите за присилно порамнување, ќе опре-
дели управител на присилното порамнување. 

За управител на присилното порамнување се 
определува лице кое е стручно и во чија непристрас-
ност не може да се сомнева. 

Управителот на присилното порамнување прес-
танува да ја врши должноста управител на присил-
ното порамнување со денот кога ќе се донесе ре-
шението за одобрување на присилно променување 
односно со денот кога ќе се отвори стечајната пос-
тапка. 

Условите за определување управител на при-
силното порамнување се исти како и условите за 
определување на стечен управител. 

Против одлуката за определување управител на 
присилното порамнување доверителите и другите 
заинтересирани лица можат да поднесат приговор. 

Член 75 
Управителот на присилното порамнување е 

должен особено: 
1) да прибере известувања за состојбата на 

средствата и за работењето на должникот; 
2) да го испита списокот на доверителите и спи-

сокот на должниците; 
3) да ја испита веродостојноста на пријавените 

побарувања; 
4) да ги оспори побарувањата ако врз основа на 

соопштението на доверителите или од некоја друга 
причина се посомнева во нивната основаност; 

5) да поднесе пријава до стечајниот совет ако 
должникот постапува спротивно на одредбите од 
член 107 на овој закон. 

Должникот и доверителите можат против поста-
пувањето на управителот на присилното порамну-
вање да поднесат приговор до стечајниот совет. 

Управителот на присилното порамнување одго-
вара за штетата што ја предизвикал* со невнимател-
но извршување на својата должност. 

Член 76 
Управителот на присилното порамнување има 

право на надомест на сите трошоци и на награда за 
работата. Надоместот на трошоците и наградата за 
работата се намируваа од положениот аванс. 

За надоместите и наградите од став 1 на овој 
член одлучува стечајниот совет. 

Член 77 
Надзор над работата на управителот на присил-

ното порамнување се врши согласно со одредбите 
од овој закон што се однесуваат на надзорот над 
работата на стечајниот управител. 

Против одлуката на стечајниот совет, донесена 
во врешењето надзор над работата на управителот 
на присилното порамнување, како и против' одлу-
ката за сменување на управителот на присилното 
порамнување, жалба не е допуштена. 

Член 78 
Стечајниот управител се определува со одлука-

та за отворање на стечајната постапка против која 
доверителите можат да поднесат приговор. 

За приговорот од став 1 на овој член одлучува 
стечајниот совет против чија одлука жалба не е 
допуштена. 

При приемот на должноста, стечајниот управи-
тел дава изјава пред претседателот на стечајниот 
совет дека совесно ќе ја врши својата должност. 

Член 79 
За стечаен управител не може да биде опре-

делено лице: 
1) кое со правосилна судска пресуда е осудено 

за кривично дело или за стопански престап што 
според законот претставува пречка за именување 
на работоводен орган — додека трае таа пречка; 

2) спрема кое со правосилна судска пресуда е 
изречена мерка на безбедност, односно заштитна 
мерка забрана на вршењето на определена дејност 
во поглед на самостојното располагање и ракување 
со општествени средства — додека трае таа мерка; 

3) кое било во работен однос во основната ор - ' 
ганизација на должникот или во работната заедни-
ца што ги вршела административно-стручните 
работи за должникот; 

4) за кое постојат оправдани причини за иззе-
мање. 

Член 80 
Стечајниот управител ги врши правата и дол-

жностите на орган на управување на должникот 
согласно со потребите на стечајната постапка, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Стечајниот управител раководи со работите на 
должникот и го застапува должникот. 

Стечајниот управител може да му стави приго-
вор на стечајниот совет против упатствата на сте-
чајниот судија, а ако не. е во прашање особено ит-
на работа, може и да го одложи извршувањето на 
заклучокот на стечајниот судија до одлуката на 
стечајниот совет. 

Член 81 
Стечајниот управител е должен особено: 
1) да ја ажурира книговодствената евиденција 

од последната завршна сметка до денот рч отвора-
њето на стечајната постапка; 
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2) да состави, во согласност со стечајниот су-
дија, претсметка на трошоците на стечајната постап-
ка и да 1,:у ја поднесе за одобрување на стечајниот 
»совет; 

3) да формира комисија за инвентарисување; 
4) да состави почетен биланс на стечајот; 
5) како добар стопанственик да се грижи за 

окончување на започнатите а сб уште неизвршени 
работи на должникот, како и на работите потребнл 
за да се спречи настапување на штета на средства-
та на должникот; 

6) да се грижи за остварување на побарувања-
та на должникот; 

7) да ги претвори во пари предметите кои прет-
ставуваат основни средства, обртни средства и сред-
ства за заедничка потрошувачка, што влегуваат во 
стечајната маса на должникот; 

8) да состави нацрт за главната делба и нацрт 
за завршниот стечаен биланс во согласност со сте-
чајниот судија; 

9) до состави нацрт на одлуката за дополнител-
ната делба. 

Стечајниот управител непосредно му е одговог 
рен на секој учесник во стечајната постапка за 
штетата што ќе му се нанесе намерно или со кра ј -
но невнимание. Ако штетата настанала поради деј-
ствие на стечајниот управител што го одобрил сте-
чајниот совет или стечајниот судија, или поради 
достапување според упатството на стечајниот суди-
ја, стечајниот управител не е одговорен, освен ако 
Одобрението или упатството го издејствувал на из-
мамен начин. 

Член 82 
Стечајниот управител поднесува писмен изве-

штај за текот на стечајната постапка и за состојба-
та на стечајната маса, и тоа најмалку еднаш во три 
месеци или кога тоа ќе го побараат стечајниот су-
дија или одборот на доверителите. 

Член 83 
На предлог од стечајниот судија, од одборот на 

доверителите, од заинтересираните лица или по 
службена должност стечајниот совет може да го 
смени стечајниот управител ако не ја исполнува 
успешно својата должност или од други оправдана 
Причини. 

Против одлуката за сменување, стечачшот уп-
равител има право на приговор, за кот одлучува 
стечајниот совет. 

Против одлуката за сменување не зл >;;л-> дл се 
изјави жалба. 

Стечајниот управител се разрешува од должно-
сти и на сопствено барање. 

Член 84 
Стечајниот управител има право на награда за 

работата и на надомест на нужните трошоци. 
Наградата за работата, по правило, се определу-

ва однапред во паушален износ, со тоа што при 
определувањето на паушалниот износ се земаат 
предвид обемот на работите и трудот на стечајниот 
управител. Стечајниот совет може да одобри ис-
плата на аконтација на стечајниот управител на 
име награда за работа, но најмногу 30°/о од вкупна-
та вредност на наградата за работа до заклучува-
њето на стечајната постапка. 

Стечајниот управител не може да ја наплати 
наградата за работа односно надоместот на нужните 
трошоци од стечајната маса без одобрение од сте-
чајниот судија. 

Член 85 
Заради заштита на интересите на доверителите 

во стечајната постапка, стечајниот совет може да 
формира одбор на доверителите. 

На барање од доверителите чии побарувања из-
несуваат повеќе од 50% од вкупниот износ на поба-
рувањата на сите доверители, стечајниот совет 8 
должен да формира одбор на доверителите, освен 
ако стечајната маса е незначителна или ако тоа би 
довело до значително зголемување на трошоците 
на стечајната постапка. 

Член 86 
Бројот на членовите на одборот на доверители- . 

те го утврдува стечајниот совет и тој број мора да 
биде непарен. 

Ако бројот на доверителите е помал од пет, 
овластувањата на одборот на доверителите ги вр-
шат сите доверители. 

Член 87 
Членовите на одборот на доверителите се из-

бираат, по правило, на првото рочиште за испиту-
вање на побарувањата. 

Право на учество во изборот на членовите на 
одборот на доверителите имаат доверителите чии 
побарувања во целост или делумно се утврдени, 
како и доверителите чии побарувања во целост се 
оспорени, а стечајниот совет ќе наЈде дека тие сво-
ите побарувања ги сториле веројатни 

Доверителот чие утврдено побарување изнесува 
повеќе од една четвртина од вкупно утврдените по-
барувања на сите доверители на свое барање вле-
гува во одборот на доверителите без избор. 

Членот на одборот на доверителите може во 
работата на одборот да го застапува и лице кое не 
е доверител, но само врз основа на специјално 
полномоштие. 

Член 88 
Одборот на доверителите ги врши своите работи 

во седници што ги свикува стечајниот судија по 
службена должност или на предлог од стечајниот 
управител или од мнозинството членови на одборот 
на доверителите. Со .седниците раководи еден од 
членовите на одборот на доверителите, што ќе го 
изберат членовите на тој одбор. 

На седниците на одборот на доверителите има 
право да присуствува стечајниот управител, без 
право на глас, 

Одборот на доверителите донесува одлука со 
мнозинство гласови на присутните членови, а ако 
гласовите се поделени — одлучува стечајниот су-
дија. 

Член 89 
Одборот на доверителите: 
1) ги разгледува извештаите на стечајниот уп-

равител за текот на стечајната постапка и за сос-
тојбата на стечајната маса; 

2) има право да ги прегледа деловните книги и 
целокупната документација што ја презел стечај-
ниот управител; 

3) итаа право на приговор до стечајниот судија 
против работата на стечајниот управител, како и до 
стечајниот совет против работата на стечајниот су-
дија; 

4) може да предложи сменување на стечајниот 
управител и шлепување на нов стечаен управител; 

5) му дава мислење на стечајниот совет за про-
дажбата на предмети од основните средства, од 
обртните средства и од средствата за заедничка по-
трошувачка, како и за претворањето во пари на 
другите средства на должникот; 

6) му дава мислење на стечајниот совет во врс-
ка со продолжувањето на започнатите работи; 

7) му дава мислење на стечајниот судија за 
признавањето на оправданите кусоци утврдени при 
инвентарисувањето; 

8) врши и други работи предвидени со овој за -
кон. ; 
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Одборот на доверителите е должен, по барање 
на доверителите, да ги известува доверителите за 
текот на стечајната постапка и за состојбата на 
стечајната маса. 

Член 90 
За надоместот на нужните трошоци на члено-

вите на одборот на доверителите одлучува стечај-
ниот судија. 

Надоместот од став 1 на овој член влегува во 
трошоците на стечајната постапка. » 

3. Поведување на стечајна цветате« 

Члан 91 
Предлог за поведување на стечајна постапка 

можат да поднесат доверителите, ликвидациониот 
управител, надлежната служба на општественото 
книговодство, надлежниот орган на општествено-
политичката заедница на чија територија е седиш-
тето на должникот и должникот. 

Предлогот за поведување на стечајна постапка 
може да се повлече до рокот на ^стекнувањето на 
огласот за отворање на стечајна постапка на оглас-
ната табла на судот. Во трј случај подносителот 
на предлогот ги поднесува трошоците на стечајна-
та постапка. 

Ако предлогот за поведување на стечајна пос-
тапка се повлече, не може по истата основа, а 
пред истекот на рокот од шест месеци, да се под-
несе нов предлог. 

Член 92 
Ако предлог за поведување на стечајна пос-

тапка поднесува доверителот, должен е да подне-
се доказ за постоењето на своето парично побару-
вање и доказ дека со присилното извршување не 
можел да го наплати од должникот или од дру-
гите лица кои одговараат за обврските на дол-
жникот. 

Член 93 
Врз основа на предлогот за поведување сте-

чајна постапка претседателот на стечајниот со-
вет претходно ќе утврди дали над должникот е во-
дена постапка за санација па ако утврди дека таа 
постапка не е водена ќе го отфрли предлогот и за тоа 
ќе ги извести предлагачот, должникот и надлежна-
та служба на општественото книговодство. 

Член 94 
Подносителот на предлогот за поведување сте-

чајна постапка е должен да го авансира износот 
што ќе го определи стечајниот совет за покрива-
ње на трошоците за поведување стечајна постапка. 

Ако подносителот на предлогот од став 1 на 
овој член не го авансира износот од тој став, су-
дот ќе го отфрли предлогот. . 

Ако стечајната постапка биде отворена, аван-
сираниот износ за покривање на трошоците за от-
ворање на стечајната постапка. влегува во трошо-
ците на таа постапка. 

Ако предлог поднесе надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница, односно надлеж-
ната служба на општественото книговодство, тро-
шоците на стечајната постапка привремено се 
авансираат од средствата на судот. 

Член 95 
Ако условот од член 93 на овој закон е испол-

нет, стечајниот совет донесува одлука за поведу-
вање постапка за утврдување на условите за от-
ворање на стечајна постапка (во натамошниот 
текст: претходна постапка). 

Стечајниот совет ќе поднесе до надлежниот 
регистарски суд барање за упис на забележбата 
за поведување на претходна постапка; 

Со одлуката од став 1 на овој член стечајниот 
совет го именува и стечајниот судија. 

Против одлуката за поведување претходна по-
стапка не е допуштена жалба. 

Член 96 
По донесувањето на одлуката од член 95 став 

1 на овој закон, стечајниот совет веднаш го оп-
ределува рочиштето на кое ги повикува претстав-
никот на должникот, предлагачот, доверителите, 
претставникот на надлежната служба на опште-
ственото книговодство и претставникот на надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница. 

За рочиштето од став 1 на овој член, стечај-
ниот совет" ќе го извести и надлежниот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето. 

На рочиштето од став 1 на овој член претстав-
никот на должникот и претставникот на предла-
гачот КОЈ не е должник, ќе се изјаснат за предност 
за отворњето на стечајната постапка. 

Ако на рочиштето од став 1 на овој член се 
покаже дека постои можност Да се склучи присил-
но порамнување, стечајниот совет ќе го определи 
рокот на должникот за поднесување на предлог 
за присилно порамнување. 

На рочиштето од став 1 на овој член ќе се 
испита можноста за склучување на присилно по-
рамнување. 

Член 97 
Ако на рочиштето од член 96 став 1 на овој 

закон се покаже дека не постои можност за склу-
чување на присилното порамнување, стечајниот 
совет може да го ограничи правото на овластените 
лица на должникот да вршат правни работи и ка-
ко привремена мерка за обезбедување да определи 
запирање на исплатите од неговата сметка, освен 
исплатите на гарантираните лични доходи, или 
може со своја претходна согласност да ја услови 
полноважноста на одлуките на органот на упра-
вување што се однесуваат на располагањето со 
средствата на должникот. 

Стечајниот совет ограничувањата од став 1 на 
овој член ќе ги огласи на огласната табла на судот, 
ќе поднесе барање за упис во судскиот регистар и 
ќе ја извести надлежната служба на општестве-
ното книговодство. 

Член 98 
Ако должникот не поднесе предлог за присил-

но порамнување во рокот што ќе го определи 
стечајниот совет, судот по службена должност ќе 
отвори стечајна постапка во рок од осум дена од 
денот на истекувањето на рокот за поднесување 
предлог за присилно порамнување. 

Член 99 
Во предлогот за присилно порамнување се 

предлагаат начинот и рокот за исплата на побару-
вањата, а ако се предлага исплата на побарува-
њата во намален износ, се наведува и процентот 
што им се нуди на доверителите за исплата на 
нивните побарувања. 

Кон предлогот за присилно порамнување се 
поднесуваат: 

1) извештај за економската и финансиската 
состојба на должникот; 

2) завршна сметка за претходната година, со 
потврда дека е предадена до надлежната служба 
на општественото книговодство, периодична пре-
сметка за текуштата година и др.; 

3) документација и анализа со кои ќе* се сто-
ри веројатно дека должникот ќе може да ги ис-
полни обврските врз основа на присилното порам-
нување; 

4) список на доверителите и списсж на долж-
ниците, со назначување на нивните фирми одао-
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сно називи и седиштата и со означување на осно-
вите и височината на нивните побарувања и дол-
гови; 

5) список на доверителите што имаат право на 
одвоено намирување (разлачни доверители), со на-
ведување на предметите врз кои постои разлачно 
право и список на доверителите што имаат право 
на издвојување на предметите што не се средства 
на должникот (излачни доверители). 

Член 100 
Кон предлогот за присилно порамнување мо-

же да се приложи и изјава за дадената гаранција, 
ако присилното порамнување биде склучено. 

Член 101 
Ако се предлага исплата на побарувањата во 

намален износ, процентот што должникот им го 
нуде на доверителите за намирување на нивните 
побарувања не може да биде помал од 50% — ако 
плаќањето се нуди во рок од една година ниту по-
мал од 60% ако плаќањето се нуди во рок од две 
години. 

Ако на доверителите им се предлага исплата 
на побарувањата во полн износ, рокот за исплата 
не може да биде подолг од три години. 

Понудениот процент не се однесува на поба-
рувањата што во стечајната постапка се испла-
туваат по основ на гарантираните лични доходи на 
работниците до денот на отворањето на таа пос-
тапка и на надоместот на штетата за повреда при 
работата што работникот ја претрпел ка ј долж-
никот пред поведувањето на претходната постап-
ка, како ниту на излачните и разлачните довери-
тели, освен на оние разлачни доверители што пра-
во на одвоено намирување стекнале за последните 
60 дена пред денот на донесувањето на решението 
за поведување на претходната постапка. 

Член 102 
Претседателот на стечајниот совет ќе го от-

фрли предлогот за присилно порамнување: 
1) ако предлогот за присилно порамнување не 

е во согласност со одредбите на чл. 99 до 101 од 
овој закон; 

2) ако не поминал рокот за извршување на 
обврските од претходно склученото присилно по-
рамнување; 

3) ако должникот, според извештајот од над-
лежната служба на Општественото книговодство, 
не водел деловни книги или ги водел неуредно и 
неажурно, така што не може да се оцени неговата 
економско-финансиска состојба. 

Ако претседателот на стечајниот совет го от-
фрли предлогот за присилно порамнување од при-
чините наведени во став 1 на овој член, судот по 
правосилноста на одлуката ќе ја продолжи прет-
ходната постапка. 

Член 103 
Ако стечајниот совет утврди дека се исполне-

ти условите за присилно порамнување, ќе ги пови-
ка, со оглас, доверителите заради склучување на 
присилно' порамнување. 

Во случајот од став 1 на овој член стечајниот 
совет со решение ќе му наложи на должникот да 
положи аванс за покривање на трошоците за при-
силното порамнување. 

Член 104 
Огласот за повикување на доверителите зара-

ди склучување на присилно порамнување содржи: 
1) назив на судот пред кој се води постапка 

за присилно порамнување; 
2) фирма односно назив и седиште на долж-

никот; 

3) покана до сите доверители, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" на изводот од огласот за поканата за склу-
чување на присилно порамнување, со поднесок во 
два примероци, со докази, да ги пријават до сте-
чајниот совет своите побарувања; 

4) место, ден и саат на одржување на рочиш-
тето за присилно порамнување; 

5) суштествена содржина на понудата за при-
силно порамнување; 

6) име и адреса на управителот на присилното 
порамнување, 

7) ден на истакнување на огласот на огласната 
табла на судот. 

Огласот се објавува со истакнување на оглас-
ната табла на судот истиот ден кога стечајниот со-
вет ќе утврди дека се исполнети условите за при-
силно порамнување. Изводот од огласот се обја-
вува во „Службен лист на СФРЈ". 

Рочиштето за присилно порамнување, по пра-
вило, ќе се одржи во рок од 30 дена од' денот на 
истекот на рокот од точка 3 став 1 на овој член. 

Член 105 
Судот ќе ги извести должникот, надлежниот 

орган на општествено-политичката заедница на 
чија територија е седиштето на должникот, над-
лежниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето и надлежната служба на општественото 
книговодство за поканата за склучување на при-
силното порамнување. 

Член 106 
Правни последици од присилното порамнување 

настануваат со денот кога огласот за поканата за 
склучување на присилно порамнување е истакнат 
на огласната табла на судот. 

Член 107 
По денот кога го поднел предлогот за присил-

но порамнување па се до донесувањето на реше-
ние по предлогот, должникот може да ги врши те-
куштите работи. 

Во периодот од став 1 на двој член должникот 
не може да ги отуѓува ниту оптоварува средствата 
во општествена сопственост на кои има право на 
располагање, ниту да дава гаранција или авали. 

По денот на истакнувањето на поканата за 
склучување на присилно порамнување, работите 
од став 2 на овој член должникот може да ги пре-
зема само по одобрение од управителот на присил-
ното порамнување. 

Правните работи што должникот ги презел 
спротивно на одредбата на став 3 од овој член не-
маат дејство спрема доверителите, ако третото ли-
це знаело или морало да знае дека преземената 
работа излегува од рамките на текуштите работи 
на должникот и дека тој за тие работи не добил 
одобрение од управителот на присилното порам-
нување, или ако управителот на присилното по-
рамнување ставил приговор на извршувањето на 
тие работи. , 

Член 108 
Од денот на истекувањето на поканата за 

склучување на присилно порамнување, против 
должникот не можат да се дозволат извршување 
заради обезбедување ниту извршување заради на-
мирување на побарувањата во поглед на кои по-
стои извршна исправа донесена до тој ден. 

Извршувањата од став 1 на овој член што се 
во тек се прекинуваат. 

Одредбите на ст. 1 и ^ од овој член не се од-
несуваат на разлачните доверители што правото 
на одвоено намирување го стекнале 60 дена пред 
денот на истакнувањето на покана за склучување 
на присилно порамнување. 
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Член 109 
Побарувањата што на денот на истакнувањето 

на поканата за склучување на присилно порамну-
вање можеле да се пребијат со противпобарување 
на должникот, се сметаат за пребиени и не се при-
јавуваат во присилното порамнување. 

Можат да се преби јат и побарувања што не 
гласат на паричен износ. 

Доверителите чии побарувања се пребиваат се 
должни за пребивањето да го известат стечајниот 
совет. 

Ако доверителот не го извести стечајниот со-
вет за пребивањето на побарувањата, тој е одго-
ворен за настанатата штета и за трошоците. 

Член 110 
Присилното порамнување не влијае врз вта-

саноста на побрувањето, врз претворувањето на 
повремените давања во еднократни парични поба-
рувања, врз правото на отказ на договорот за при-
времено користење на општествените средства и врз 
правото на отказ на договорот за закуп. 

Член 111 
Доверителите ги пријавуваат побарувањата 

што втасале до денот на одржувањето на рочиштето 
на кое е склучено присилното порамнување. 

Доберителите ја поднесуваат пријавата писме-
но, најдоцни пет дена пред денот на одржувањето 
на рочиштето. Пријавата треба да содржи: 

1) фирма односно назив и седиште на довери-
телот; 

2) правна основа на побарувањето и негова ви-
сочина; 

3) докази за постоењето на побарување и за 
неговата височина. 

Странските доверители ги пријавуваат поба-
рувањата во валутата што е договорена. 

Пријава на побарување, во смисла на став 1 
од овој член, поднесуваат и доверителите на кои 
присилното порамнување не се однесува (член 101 
став 3). 

Во присилното порамнување над основна орга-
низација, доверителите на другите основни орга-
низации и на -работната организација во чиј сос-
тав е должникот можат да поднесат пријава во 
смисла на ст. 1 и 2 од овој член, согласно со од-
говорноста за обврските предвидени со самоуправ-
ната спогодба за здружување во работна органи-
зација. 

Член 112 
Со пријавата на побарување за присилно по-

рамнување се прекинува застареноста од денот на 
'поднесувањето на пријавата до истекот на рокот 
за исплата што е определен во одобреното присил-
но порамнување, а ако присилното порамнување 
не се склучи — до правосилноста на одлуката за 
запирање на присилното порамнување. 

Член ИЗ 
На рочиштето за присилно порамнување, прет-

ставникот на должникот ја излага економско-фи-
нансиската состојба на должникот 'и го образложу-
ва предлогот за присилно порамнување. 

По излагањето на претставникот од став 1 на 
овој член за предлогот за присилно порамнување 
се изјаснуваат претставникот на надлежниот ор-
ган на општествено-политичката заедница на чија 
територија е седиштето на должникот, претстав-
никот на надлежната служба на општественото 
книговодството и управителот на присилното порам-
нување. 

Работоводниот орган и раководителот на фи-
нансиската служба што ги води финансиските ра-
боти на должникот даваат изјава дека податоците 

за економско-финансиската состојба, што се под-
несени ^ кон предлогот за присилно порамнување, 
во се и одговораат на вистинската состојба, 

На рочиштето за присилно порамнување може 
да се формира одбор на доверителите. 

На рочиштето за присилно порамнување прет-
ходно се испитуваат пријавените побарувања. 

Побарувањата пријавени во роковите {пропи-
шани со овој закон се сметаат утврдени ако не ги 
оспорил должникот, управителот на присилното 
порамнување или некој од присутните доверители. 

Претставникот на должникот е должен за се-
кое пријавено побарување определено да се изјас-
ни дали го признава или оспорува. Управителот 
на присилното порамнување и доверителот можат 
да го оспорат пријавеното побарување или само 
правото на глас по тоа побарување. Ако е ставен 
приговор на побарувањето, се смета дека е ставен 
и на правото на глас. 

Побарувањето што управителот н априсилното 
порамнување на рочиштето го оспорил, ќе се забе-
лежи во списокот на пријавените побарувања, 
заедно со неговата изјава. 

Член 114 
За предложеното присилно порамнување дове-

рителите одлучуваат со гласање. 
Право на глас имаат и доверителите што сво-

ите побарувања ги пријавиле по истекот на рокот 
определен за пријавување на побарувањата и дове-
рителите чии побарувања во целост се оспорени, а 
стечајниот совет најде дека тие своите побарувања 
ги сториле веројатни. 

Доверителите што своите побарувања не ги 
пријавиле во определениот рок не можат да гла-
саат, ако за исправноста на нивното побарување 
должникот не можел да се изјасни без одлагање 
на рочиштето. 

Член 115 
Присилното порамнување, кое претставува 

спогодба помеѓу должникот и најмалку половина-
та од вкупниот број на доверители чии побарува-
ња изнесуваат повеќе од половината побарувања 
на доверителите што имаат право на глас за одла-
гањето и за начинот на исплатата на нивните по-
барувања односно за намалувањето на тие поба-
рувања, се смета прифатено кога ќе го одобри сте-
чајниот совет. 

Присилно порамнување од став 1 на овој член 
има правно дејство спрема сите доверители. 

За присилното порамнување доверителите мо-
жат да гласаат по писмен пат. Ако доверителот е 
правно лице, кон поднесокот со кој гласа мора да 
приложи доказ дека поднесокот го потпишало ов-
ластено лице. 

Член 116 
На рочиштето за присилно порамнување су-

дот донесува одлука со која присилното порамну-
вање го одобрува или го одбива предлогот за склу-
чување на присилно порамнување. 

Член 117 
Предлогот за склучување на присилно порам-

нување судот ќе го одбие ако не е постигнато 
мнозинство на гласови потребно за склучување на 
присилно порамнување. 

Ако предлогот за склучување на присилно по-
рамнување се одбие од причините од став 1 на 
овој член, судот по правосилноста на одлуката ќе 
ја продоллш постапката за отворање стечај. 

Член 118 
Стечајниот совет го одобрува склученото при-

силно порамнување со одлука, која мора да содр-
жи особено: 
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1) содржина на склученото присилно порамну-
вање (утврден процент во кој се исплатуваат дове-
рителите и роковите за плаќање); 

2) список на доверителите чии побарувања не 
се оспорени, со назначување на утврдените и на-
малените износи на нивните побарувања; 

3) дека склученото присилно порамнување има 
правно дејство и спрема доверителите чик поба-
рувања втасале до денот кога е одржано рочиште-
то ка кое е одобрено присилното порамнување иако 
не учествувале во таа постапка, како и спрема 
доверителите што учествувале во постапката а 
нивните побарувања се оспорени, ако дополнител-
но се утврдат; 

4) ако е формиран одбор на доверителите — 
име, презиме и адреса на членовите на тој одбор. 

Ако во присилното побарување е дадена га-
ранција, одлуката од став 1 на овој член мора да 
ја содржи фирмата односно називот и седиште-
то на организацијата на здружен труд или на ор-
ганот што дале гаранција, со назначување на нив-
ната солидарна одговорност спрема сите доверите-
ли на должникот. 

Одлуката од став 1 на овој член им се доста-
вува па лицата од член 96 на овој закон. 

Член 119 
Правосилната одлука за одобрување на при-

силно порамнување се истакнува на огласната 
табла на судот и во извод се објавува во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Стечајниот совет ќе определи од судскиот ре-
гистар да се избришат уписите што се извршени 
во текот и по повод присилното порамнување и 
да се запише заОележбата за склученото присилно 
порамнување и за неговите услови. 

Член 120 
Одобреното присилно порамнување нема прав-

но дејство на побарување на доверителите спрема 
гарантите и регресните обврзници. 

Одобреното присилно порамнување не се одне-
сува на побарувањата на доверителите п г о втаса-
ле по денот на одржувањето на рочиштето на кое 
е склучено присилното порамнување. 

Член 121 
Одлуката за одобрување на присилно порам-

нување има за сите доверители, чии попару Бања 
се утврдени, сила на и?Ершна исправа. 

Ако должникот не ."»а исполни својата о п р е -
ка од склученото присилно порамнување, довери-
телот има право во извршната п о с т а в а да нап-
лати населено побарување не само од должникот 
туку и непосредно од гарантот' што гарантирал за 
должникот. 

Член 122 
Како утврдено побарување, во смисла на огој 

закон, се подразбираат главниот долг и каматата 
што втасала до денот кога е одржано рочиштето 
на кое е склучено присилното -порамнување, а ако • 
побарувањето се заснова врз извршна одлука — 
и трошоците на процесната и на извршната пос-
тапка. 

Ако со присилното порамнување е определено 
побарувањата да се исплатат во намален износ, 
процентот што се исплатува според склученото при-
силно порамнување се пресметува на целиот из-
нос на утврденото побарување од став 1 на овој 
член. 

Член 123 
Врз ссртова на одобреното присилно порамну-

ррчс- :;:..-жш1кот се ослободува од обврската на до-
ве ангелот да му исплати износ што е поголем од 

процентот прифатен во присилното порамнување^ 
а роковите за плаќање се одлагаат, во согласност 
со скученото присилно порамнување. Во тој обем 
се ослободува должникот од обврската спрема ли-
цата на кои им припаѓа правото на регрес (гаран-
ти). 

Каматата на намалениот износ на побарување-
то почнува да тече од денот определен за испла-
та на побарувањето. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
на доверителите чии побарувања втасале до денот 
кога е одржано рочиштето на кое е склучено при-
силното порамнување. 

Ако должникот по скученото присилно порам-
нување им исплати на доверителите износ што го 
наменува процентот прифатен во присилното по-
рамнување, тој нема право на враќање на тој из-
нос. 

Член 124 
Извршните одлуки што имаат дејство на извр-

шна исправа губат правна сила ако се однесуваат 
на побарување утврдени во одлуката за одобрува-
ње на присилно порамнување. 

Извршните одлуки што имаат дејство на из-
вршна исправа, а кои се однесуваат на побарува-
њето од член 118 став 1 точка 3 на овој закон, 
можат да се извршат само под условите од склу-
ченото присилно порамнување. 

Во постапката што по склученото присилно 
порамнување се води против должникот заради 
исплата на побарувањата од, член 118 став 1 точка 
3 на овој закон, судот по службена должност, ако 
најде дека постои обврска на должникот, со од-
лука ќе ја утврди неговата обврска и ќе го об-
врзе на плаќање во согласност со условите од 
склученото присилно порамнување. 

Член 125 
Ако најмалку половина од вкупниот број до-

верители чии побарувања изнесуваат повеќе од 
половината на побарувањата на доверителите што 
имаат право на глас на рочиштето за присилно 
порамнување не го прифатат понуденото присилно 
порамнување, должникот може да стави нова по-
нуда на истото рочиште, односно во рокот што ќе 
го определи судот. 

Рокот од став 1 на овој член не, може да биде 
подолг од осум дена. 

Одлучувањето за дополнителна понуда се вр-
ши според одредбите на член 114 од овој закон. 

Ако должникот не поднесе нова понуда во ро-
кот од став 1 на овој член или на рочиштето за до-
полнителен предлог не се склучи присилно по-

рамнување, судот ќе ја продолжи постапката за 
утврдување на условите за отворање на стечајна 
постапка. 

Член 126 
Стечајниот совет ќе се откаже од обидот за 

присилно порамнување: 
1) ако утврди дека постојат причини поради 

кои присилното порамнување не можело да се 
поведе; • 

2) ако должникот не го положи авансот од 
член ЛОЗ став 2 на овој закон. 

3) ако должникот го повлече предлогот за при-
силно порамнување пред да биде рочиштето одр-
жано; 

4) ако присилното порамнување не се склучи-
во рск од 30 дена од денот на објавувањето на из-
вод од огласот за поканата на доверителите зара-
ди склучување на присилното порамнување во 
„Службен лист на СФРЈ"; 

5) ако должникот во текот на присилното по-
рамнување постапува спротивно на одредбите од 
член 107 на овој закон. 
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Член 127 
Против одлуката со која е одобрено присилно 

порамнување жалба може да изјави секој дове-
рител што гласал против присилното порамнува-
ње, а против одлуката со која се одбива присил-
ното порамнување — жалба можат да изјават 
должникот и секој доверител што гласал за при-
силно порамнување. 

Жалба од став 1 на овој член можат да изја-
ват и доверителите што не го пријавиле своето 
побарување и доверителите чии побарувања се 
оспорени, под условите од член 114 ст. 2 и 3 на 
овој закон. 

Право на жалба под условите од член 114 ст. 
2 и 3 на овој закон имаат и гарантите и регресните 
обврзници. 

Член 128 
Ако присилното порамнување не се изврши 

потполно, доверителите што учествувале во при-
силното порамнување не се должни да го вратат 
она што го примиле. 

Побарувањата на доверителите од став 1 на 
овој член ќе се сметаат намирени потполно ако 
намирените износи се утврдени во присилното по-
рамнување. 

Доверителите што не се намирени во смисла 
на склученото присилно порамнување, побарува-
њата во стечајната постапка ги пријавуваат во 
полн износ. 

Член 129 
Секој учесник во присилното порамнување ги 

поднесува своите трошоци. 

Член 130 
Секој доверител што учествувал во присилно-

то порамнување и надлежната служба на општес-
твеното книговодство во рок од шест месеци по 
истекот на две године од втасаноста на обврската 
за извршување на склученото присилно порамну-
вање, можат да поднесат барање до стечајниот 
совет да го стави вон сила склученото при-
силно порамнување. . 

Барањето од став 1 на овој член може да се 
поднесе ако должникот може од своите средства 
да ги намири побарувањата на доверителите во 
височина поголема од износот утврден во склу-
ченото присилно порамнување, под услов со тоа 
да не се намали способноста на должникот уредно 
да ги исполнува обврските спрема општествено-
»политичката заедница и спрема другите довери-
тели. 

Во одлуката за ставање на склученото присилно 
порамнување вон сила, стечајниот совет ќе 
определи рок, кој" не може да биде покус од една 

' година, во кој должникот е должен да им го ис-
плати на доверителите неисплатениот дел од по-
барувањето. 

Секој доверител чие побарување е намалено 
поради склученото присилно порамнување може, 
во рок од две години од денот на правосилноста 
на одлуката со која е одобрено присилното порам-
нување, да поднесе барање до судот присилното 
порамнување да се стави вон сила, ако е 
склучено на измамен начин. 

Одлуката за ставање на склученото присилно 
порамнување вон сила нема правно дејство врз 
обврските по преземената гаранција. 

Обврските од став 3 на овој член настануваат 
и спрема доверителот спрема кој должникот не ја 
извршил својата обврска во рокот означен во 
присилното порамнување. 

Ке се смета дека постои доцнење во исполну-
вањето на обврската ако должникот обврската што 
втасала не ја исполнил во рок од осум дена од де-
нот на доставувањето на писмената опомена. 

Член 131 
Ако во претходната постапка стечајниот со-

вет оцени дека не постои можност да се склучи 
присилно порамнување или не го одобри склуче-
ното присилно порамнување, односно склученото 

присилно порамнување го стави вон сила, 
ќе ја продолжи постапката за отворање на стечај. 

Во случајот од став 1 на овој член стечајниот 
совет може да определи еден или повеќе вештаци 
кои во определен рок, заедно со стечајниот судија 
и според неговите упатства, ќе ја испитаат економ-
ско-финансиската состојба на должникот, ако не 
се исполнети условите да се отвори стечајна пос-
тапка без претходно испитување на економско-фи-
нансиската состојба на должникот. 

Стечајниот совет може да го повика и надлеж-
ниот општински орган и надлежната служба на оп-
штественото книговодство да определат свои прет-
ставници кои ќе учествуваат во испитувањето на 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Член 132 
Должникот против кого е поведена, стечајна 

постапка е должен на . стечајниот судија да му ги 
стави на располагање сите потребни податоци и из-
вестувања. 

Членовите на органот на управување, работо-
водниот орган и другите работници на основната 
организација — должник, па и оние на кои им 
престанала функцијата односно работниот однос 

к а ј должникот, се должни на стечајниот судија 
да му ги дадат сите потребни податоци и известу-
вања. 

Член 133 
Кога вештаците и стечајниот судија ќе ја ис-

питаат економско-финансиската состојба на долж-
никот, стечајниот суд ја поднесува до стечајниот 
совет извештај со мислење дали може да се отвори 
стечајна постапка. 

4. Отворање на стечајна постапка 

Член 134 
Стечајниот совет, по приемот на извештајот од 

стечајниот судија и мислењето од. вештакот за 
економско-финансиската состојба на должникот 
закажува рочиште заради расправање за постое-
њето услови за отворање на стечајна постапка. 
На тоа рочиште стечајниот совет ги повикува под-
носителот на предлогот, претставникот на дол-
жникот, претставникот на органот на општестве-
но-политичката заедница, претставникот на над-
лежната служба на општественото книговодство, 
надлежниот општествен правобранител на само-
управувањето, стечајниот судија и вештаците. 

Стечајниот совет на рочиштето, а најдоцна во 
рок од три дена по неговото одржување, донесува 
одлука за отворање на стечајна постапка на долж-
никот или за одбивање на предлогот за отворање 
на стечајна постапка. 

Ако на рочиштето од став 1 на овој член биде 
дадена изјава за преземање на санација на долж-
никот, стечајниот совет ќе донесе одлука за запи-
рање .на постапка. 

Во одлуката за одбивање на предлогот за от-
ворање на стечајна постапка, стечајниот совет оп-
ределува кој е должен да ги поднесува настанати-
те трошоци. 

Жалба против одлуката со која е отворена 
стечајна постапка, покрај лицата овластени за за-
конско застапување на должникот, овластен е да 
изјави, од името на должникот, претставникот на 
неговиот работнички совет односно на соодветниот * 
орган на управување. 

Жалбата од став 5 на овој члеч не го спречува 
извршувањето на одлуката за отворање на сте-
чајна поставка. 
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Член 135 
Стечајниот совет може да одлучи стечајната 

постапка да се отвори без спроведување на прет-
ходна постапка и без испитување на економско-
-финансиската состојба на должникот, ако пред-
лог за отворање стечајна постапка поднесе надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница, 
самиот должни!!: или ликвидациониот управител, 
како и ако таа постапка се отвора по службена 
должност. 

Член 136 
Стечајниот совет може да донесе одлука стечај-

на постапка да не се отвори ако утврди дека сред-
ствата на должникот што би влегле во стечајната 
маса не се доволни ни за намирување на трошоци-
те на таа постапка или дека имаат незначителна 
вредност, и во тој случај ќе донесе одлука со која 
стечајната постапка се заклучува. 

Одлуката од став 1 на овој член се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

; Против одлуката од став 1 на овој член довери-
телите можат да изјават жалба во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на одлуката во „Службен 
лист на СФРЈ". 

По правосилноста на одлуката од став 1 на 
ОБОЈ член ќе се изврши бришење на должникот од 
судскиот регистар. 

Средствата на должникот ќе се употребат за на-
мирување на трошоците на стечајната постапка. 

Среде!вата на должникот што ќе останат по на-
мирувањето на трошоците од став 5 на овој член ќе 
им се предадат на основните организации здружени 
во работната организација во чиј состав е должникот 
сразмерно со правата и обврските утврдени со са-
моуправната спогодба за здружување. Ако должни-
кот немал утврдени меѓусебни одговорности со дру-
ги основни организации, средствата на должникот 
што ќе останат по намирувањето на трошоците од 
став 5 на осој член ке и се предадат на општестве-
но-политичката заедница на чија територија е се-
диштето на должникот, без преземање обврска и 
можат да се копистат исклучиво за развој на мате-
ријалната основа на здружениот труд. 

| Член 137 
За отворањето на стечајната постапка доверите-

лите се известуваат преку оглас. 
Огласот се објавува во „Службен лист на СФРЈ" 

и се истакнува на огласната табла на судот. Огла-
сот мора да биде истакнат на огласната табла на 
судот истиот ден кога е донесена одлуката за отво-
рање стечајна постапка. 

Одлуката за отворање стечајна постапка се до-
ставува до подносителот на предлогот, до должни-
кот, до другите основни организации во составот на 
работната организација на должникот, до работната 
организација, до надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедница, до надлежната служба на 
општественото книговодство, до надлежниот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето и до оп-
штинското јавно обвинителство. 

Стечајниот совет ќе определи отворањето на 
стечајната постапка да се запише во судскиот ре-
гистар и во јавните книги во кои се укнижени пра-
вата на недвижности, и тоа веднаш кога е донесена 
одлуката за отворање стечајна постапка. 

Член 138 
Огласот за отворање стечајна постапка го со-

држи следното: 
1) назир на судот што ја донел одлуката за 

отворање стечајна постапка; 
2) фирма односно назив и седиште на должни-

кот; 
3) име и адреса на стечајниот судија; 

4) изрека на одлуката за отворање стечајна по-
стапка; 

5) име и презиме.и адреса на стечајниот упра-
вител ; 

6) покана до доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање сте-
чајна постапка во „Службен лист на СФРЈ" да ги 
пријават своите побарувања до стечајниот совет, со 
поднесок во дза примероци, со докази, ако своите 
побарувања не ги пријавиле во претходната по-
стапка; 

7) место, ден и саат на рочиштето за испитување 
на побарувањата; 

8) покана до должниците своите долгови без од-
лагање да ги намират; 

9) ден па истакнување на огласот на огласната 
табла во судот. 

Член 139 
Правни последици од отворањето стечајна по-

стапка настануваат со денот кога огласот за отво-
рање стечајна постапка е истакнат на огласната таб-
ла на судот. 

Правните последици од отворањето стечајна по-
стапка течат од денот па донесувањето на првата 
одлука за отворање стечајна постапка и кога таа 
прва одлука по жалба е укината, а во повторна 
постапка стечајната постапка е повторно отворена. 

Член 140 
Со денот на отворањето стечајна постапка ра -

ботниците што го здружиле трудот ка ј должникот 
престануваат да ги вршат правата на управување. 
На тој ден престануваат и овластувањата на дото-
гашните застапници и полномошници на должникот. 

Член 141 
Со денот на отворањето стечајна постапка пре-

стануваат работните односи на работниците на дол-
жникот. 

Стечајниот совет може, додека трае стечајната 
постапка, работниците на должникот да ги задржи 
на работа ако е тоа потребно заради довршување на 
започнатите работи или заради водење на стечај-
ната постапка, но најдолго една година. 

Стечајниот управител е должен за престанокот 
на работниот однос на работниците да ги извести 
основните организации здружени во работната ор-
ганизација во чиј состав е должникот, заради оства-
рување на правата на работниците, како и самоу-
правната интересна заедница за вработување и оп-
штествено-политичката заедница на чија територија 
е седиштето на должникот. 

Член 142 
Работниците' што, додека трае стечајната по-

стапка, останале на работа имат право на личен до-
ход чија височина, по предлог од стечајниот упра-
вител, ја определува стечајниот совет, во согласност 
со самоуправните општи акти на должникот што 
важеле на денот на отворањето на таа постапка. 

Член 143 
Стечајната маса до која се намируваат довери-

телите ја сочинуваат општествените средства со кои 
должникот располага, како и средствата што му 
припаѓаат на должникот по основа на правото на 
враќање вредност, односно правото на надомест за 
стопанисувањето со средствата што ги здружил 
други основни организации, самоуправни организа-
ции и заедници. 

Доверителите се намируваат од стечајната маса 
во обемот и на начин што се утврдени со овој закон* 

Член 144 
Со денот на отворањето стечајна постапка се 

формира стечајна маса. 
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Во стечајната маса влегуваат сите средства за 
производство и другите средства на трудот, сред-
ствата за заедничка потрошувачка, побарувањата на 
должникот и другите материјални права на долж-
никот. 

Во стечајната маса не влегуваат непотрошените 
средства по основ на инвестициони и други намен-
ски кредити. 

Член 145 
По отворањето на стечајната постапка, во на ј -

кус рок, се врши воведување на стечајниот управ-
ител во должноста. 

По воведувањето во должноста, стечајниот упра-
вител ја ажурира книговодствената евиденција од 
последната одобрена завршна сметка до отворање-
то на стечајната постапка и составува почетен сте-
чаен биланс врз основа на инвентарРЈсувањето, спо-
ред состојбата на денот на отворањето на таа по-
стапка. 

Ако при составувањето на почетниот стечаен 
биланс се утврди дека вистинската вредност на сред-
ствата на должникот е помала од вредноста иска-
жана во книго водството, стечајниот совет, на пред-
лог од стечајниот управител и од одборот на дове-
рителите, може да донесе решение за отпишување 
на разликата во вредностите според4 состојбата на 
денот на отворањето на стечајната постапка и за от-
пишување ца ненаплативите побарувања. 

Член 146 
Со денот на отворањето на стечајната постапка 

се гасат сметките на должникот и престануваат пра-
вата на лицата што биле овластени да располагаат 
со средствата на должникот. 

Надлежната служба на општественото книговод-
ство, по барање од стечајниот управител, ќе отвори 
нова сметка преку која ќе се врши работењето на 
должникот. 

Паричните средства од згаснатите сметки на 
должникот ќе се пренесат на новата сметка. 

Член 147 
Кон фирмата односно називот на должникот, 

при потпишувањето се додава ознаката „во стечај-", 
со назначување на новиот број на сметката преку 
која се врши работењето на должникот. 

Член 148 . 
Од денот на отворањето на стечајната постапка 

не може против должникот да се дозволи присилно 
извршување заради обезбедување ниту заради на-
мират,ање на побарувањата во поглед на кои постои 
извршна исправа. 

Извршувањата од став 1 на овој член што се во 
тек се прекинуваат. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се однесу-
ваат на излачивте и разлачните доверители, коишто 
правото на одвоено намирување го стекнале 60 дена 
пред денот на отворањето на стечајната постапка. 

Укнижувања во јавните книги можат да се доз-
волат и да се извршат и по денот на отворањето на 
стечајната постапка ако редот на нивното првенство 
се определува според денот пред денот на отвора-
њето на стечајната постапка, 

Одредбата од став 1 на овој член не се приме-
нува па извршните исправи што се однесуваат на 
трошоците на стечајната постапка, ниту на обврс-
ките за плаќање такса за дејствијата на должникот 
во текот на таа постапка. 

Член 149 
Со денот на отворањето на стечајната постапка, 

побарувањата на доверителите спрема должникот 
што не втасале с§ сметаат како'втасани. 

Непаричните побарувања на должникот што не 
втасале се внесуваат во стечајната маса во парич-ч 
на вредност. , 

Член 150 
ПаричЕсите и непаричните побарувања од долж-

никот што имаат за предмет повремени давања, се 
претвораат во еднократни парични побарувања. 

V 
Член 151 

Со денот на отворањето на стечајната постапка' 
престанува да тече каматата на побарувањата о^ 
должникот што се намируваат од стечајната маса. 

Член 152 
Со пријавувањето на побарувањата во стечајна-

та маса се прекинува застареноста на побарувањата 
од должникот. 

Застареноста на побарувањата на должникот 
спрема неговите должници не тече за шест месеци, 
почнувајќи од денот на отворањето на стечајната 
постапка. 

Член 153 
На доверителот чиешто побарување е врзано за 

одложен услов му се обезбедуваат соодветни сред-
ства од стечајната маса. 

Ако одложниот услов не настапи до конечната 
одделба на стечајната маса, таквото побарување се 
гаси, а обезбедените средства се распоредуваат на 
другите доверители. 

Побарувањата врзани за раскинлив услов се зе-
маат предвид при делбата на стечајната маса, ако 
доверителот даде обезбедување дека ќе го врати она 
што го примил од стечајната маса кога ќе настапи 
тој услов. 

Член 154 
Во стечајната постапка е дозволено пребивање 

на побарувањата на доверителите со противпобару-
вање на должникот. 

Побарувањата што до денот на отворањето на 
стечајната постапка можеле да се преби јат, се сме-
таат како пребиени и не се пријавуваат во стечај-
ната маса. 

Може да се пребие и побарување што не втасало 
до денот на отворањето на стечајната постапка, како 
и побарување или противпобарување кое не гласи 
на паричен износ, ако без тешкотии може да се 
утврди неговата парична вредност. 

Пребивањето на условните побарувања стечај-
ниот совет може да го условило полагање на обез-
бедување од страна на доверителот. 

Доверителите чиишто побарувања се пребиваат 
се должни за пребивањето да го известат стечајниот 
управител. Ако доверителот не го извести стечајниот 
управител, одговорен е за штетата и за трошоците. 

Член 155 
Пребивање не е дозволено ако побарувањето му 

е отстапено (цедирано) на доверителот за последни-
те шест месеци пред денот на отворањето на стечај-
ната постапка, а доверителот знаел или морал да 
знае дека должникот станал неспособен за плаќа-
ње или дека против него е поднесен предлог за отво-
рање стечајна постапка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
-пребивање па побарувањата е дозволено ако се во 
прашање побарувања во врска со извршување на 
неизвршени договори или кои се утврдени со ус-
пешно побиван,е на правна работа на должникот. 

Член 156 
Побарувањата од должникот што настанале пред 

денот на отворањето на стечајната постапка не мо-
жат да се преби,]ат со побарување на стечајната 
маса што настанала по денот на отворањето на таа 
постапка. 



Страна 1310 — Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С<Х РЈ Петок, 25 јули 1980 

Член 157 
Двострано товарните договори склучени со долж-

никот пред денот на отворањето на стечајната по-
стапка остануваат во сила, со тоа што стечајниот 
управител мол<е да се откаже од договорот, освен 
ако некоја од договорните страни во целина ја ис-
полнила својата обврска. 

Другата договорна страна може да бара стечај-
ниот управител во примерен рок да се изјасни дали 
договорот го одржува во сила или се откажува од 
него. Ако стечајниот управител тоа не го стори, ќе се 
смета дека се откажал од договорот. 

Ако стечајниот управител се откаже од догово-
рот, другата договорна страна може да бара надо-
мест на штетата како доверител на стечајната маса. 

Ако другата договорена страна е должна прва 
да го исполни договорот, може да го одбие исполну-
вањето на договорот додека договорот не го исполни 
должникот, или додека должникот, по нејзино ба-
рање, не и даде обезбедување. 

Другата договорна страна не може да бара из-
вршување на фиксни договори, ако рокот за испо-
раката паѓа по денот на отворањето на стечајната 
постапка, .чо може да бара надомест на штетата ка-
ко доверител на стечајната маса. 

Износот на штетата што треба да се надомести, 
во смисла на став 5 од овој член, е еднаков со раз-
ликата помеѓу договорената купопродажна цена на 
стоките и средната пазарна цена што таквите стоки 
би ја имале на денот којшто со договорот е опреде-
лен како ден за испорака на стоките во местото на 
исполнувањето на договорот. 

Член 158 
Договорот за привремено користење и закуп на 

недвижност стечајниот управител може да го отка-
же независно од законските или договорените роко-
ви, и тоа секој прв ден во месецот, со отказен рок 
©д 30 дена. 

Со откажувањето на договорот за привремено 
користење односно за закуп на недвижност, кога 
должникот е давател на средствата на привремено 
користење односно закуподавец, не се гиба со пра-
вото НУ примателот на привремено користење одно-
сно на закупецот на надомест на штетата. 

Член 159 
Налогот издаден од страна на должникот го гу-

би важењето со денот на отворањето на стечајната 
постапка. 

Понудите дадени на должникот или понудите 
што гој ги дал престануваат да важат со денот на 
отворањето на стечајната постапка, ако до денот на 
отворањето на таа постапка не се прифатени. 

Член 160 
Продавачот на кој куповната цепа не му е ис-

платена во целина може да бара да му се вратат 
стоките што од друго место му се испратени на 
должникот пре.д денот на отворањето на стечајната 
постапка, ако до денот на отворањето на таа постап-
ка не стигнале до местото на определувањето, одно-
сно ако до тој ден доллшикот не ги презел (во на-
тамошниот текст: право на потрага). 

Право на потрага има и комисионерот за купу-
вање на стоки. 

Ако должникот ги презел само на чување сто-
ките што стигнале во местото на определувањето 
пред денот на отворањето на стечајната постапка, 
продавачот нема право на потрага, но има право по 
редовен пат да ги оствари своите права во поглед 
иа тие стоки. 

Член 161 
Доверителите на должникот, како и стечајниот 

управител, имаат право на побивање на правните 

дејствија што должникот ги сторил во последната 
година пред денот на поведувањето на претходната 
постапка. 

Како правни дејствија, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбира и пропуштањето да се из-
вршат тие дејствија. 

Доверителите на должникот и стечајниот упра-
вител можат да ги побиваат: 

1) правните дејствија со кои се растројува рам-
номерното намирување на доверителите (оштетува-
ње на доверителите) односно.со кои одделни дове-
рители се ставаат во поповолна положба (повласту-
вање на доверителите), ако другата страна спрема 
која тие дејствија се преземени знаела или морала 
да знае за неповолната економска — финансиска 
спогодба на должникот; 

2) празните дејствија со кои без надомест или 
со незначителен надомест се врши пренос на пред-
мети што ги сочинуваат основните средства, обртии-
те средства и средствата за заедничка потрошувач-
ка. со кои се ицвршени давања односно услуги, ка -
ко и сское друго располагање без надомест. 

Член 162 
Се претпоставува дека доверителот знаел или 

морал да знае за неповолната економска — финан-
сиска состојба на должникот: 

1) ако наплатил свое побарување кое не вта-
сало, или тоа го сторил во форма или на начин што 
не е вообичаен; 

2) ако правното дејствие што е предмет на поби-
вањето е сторено непосредно пред денот на отво-
рањето на стечајната постапка, а особено за време-
траењето на претходната постапка. 

Член 163 
Не можат да се побиваат: 
1) правните дејствија од член 107 на овој закон 

што ги извршил должникот во рамките на текуш-
тото работење и работите што ќе ги изврши врз ос-
нова на одобрување од управителот на присилното 
порамнување; 

2) правните дејствија што должникот ќе ги из-
врши заради извршување на склученото присилно 
порамнување; * 

3) правните дјествија од текштото работење што 
должникот ќе ги изврши по склучено при-
силно порамнување, освен правните работи со кои 
можат да се оштетат доверителите; 

4) исплатите по меници и чекови, ако другата 
страна морала да прими исплата за да не го загуби 
правото на регрес против другите менични односно 
чековни обврзници. 

Член 164 
Можат да се побиваат и правните дејствија за 

кои веќе постои извршна исправа или коишто се 
извршени во постапката за присилно извршување. 

Ако барањето за побивање на правните дејстви-
ја биде усвоено, престанува дејствието на изврш-
ната исправа спрема доверителите. 

Член 165 
Тужба за побивање на правните дјествија мо-

же да се поднесе во рок од шест месеци од денот 
на отворањето на стечајната постапка, а најдоцна 
до рочиштето за главната делба. 

Тужба од став 1 на овој член се поднесува про-
тив лицето спрема кое е преземено побиваното деј-, 
ствие. 

Стечајниот управител може да поднесе тужба 
за побивање на правните дјествија само врз основа 
на одобрение од стечајниот судија. 

Ако барањето за побивање на правните дејстви-
ја биде усвоено, побиеното правно дејствие е без 
правно дејство спрема стечајната маса и спротивна-
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та страна е должна да ги врати во стечајната маса 
сите имотни користи стекнати врз основа на побие-
ното дејствие. 

Правните дејствија од член 161 на овој закон 
доверителите можат да ги побиваат и со истакнува-
ње приговор во парница. 

Член 166 
Отворањето на стечајната постапка не влијае 

врз правата за одвоено намирување од определени 
предмети, односно од средства на должникот (раз-
лачни права), како и врз правата за издвојување на 
предметите што не се средства на должникот (из-
лачил права). 

Разлачните права стекнати со извршување за 
последните 60 дена пред денот на отворањето на 
стечајната постапка заради намирување или обез-
бедување престануваат да важат. 

Разлачните права остануваат во сила ако сте-
чајната постапка не се спроведува од причините на-
ведени во член 136 на овој закон. 

Ако разлачното право што е стекнато со извр-
шување останало во сила во смисла на ст. 1 и 3 
од овој член, стечајниот совет, на предлог од дове-
рителот, ќе дозволи продолжување на извршната 
постапка и за тоа ќе го извести судот пред кој се 
води постапката за извршување. 

Член 167 
Ако предметот на кој е стекнато разлачно пра-

во не е доволен од него да се намири побарувањето 
на разлачниот доверител во целина, разлачниот до-
верител има право ^намирениот дел од своето по-
барување да го оствари во стечајната постапка. 

Вишокот што ќе остане по намирувањето на по-
барувањата на разлачниот доверител се внесува во 
стечајната маса. 

Член 168 
Во текот на стечајната постапка ќе се окончат 

само оние започнати работи чиешто извршување е 
неопходно за да се спречи настапувањето на штета 
врз средствата на должникот. 

Кои работи се сметаат како неопходни во смис-
ла на став 1 од овој член ќе одлучи стечајниот со-
вет. 

Член 169 
Во текот на стечајната постапка можат да се 

склучуваат нови договори само заради наплатување 
на средствата на должникот и заради завршување 
на започнатите работи и на работите неопходни за 
да се спречи настапување на штета врз средствата 
на должникот. 

Склучувањето на договорите од став 1 на овој 
член стечајниот совет може да го услови со своја 
согласност. 

Член 170 
Доверителите ги пријавуваат побарувањата пис-

мено и во пријавата мораат да бидат означени: 
1) фирмата односно називот и седиштето на до-

верителот; 
2) правната основа и износот на побарувањето; 
3) бројот на жиро-сметката на доверителот. 
Странските доверители побарувањата ги прија-

вуваат во договорената валута. 
Ако се пријавуваат побарувањата по кои сте-

чајната постапка е во тек, во пријавата се наведу-
ва судот пред кој се води постапката и ознаката на 
список. 

Излачните и разлачните доверители во при-
јавата го означуваат предметот на кој нивното ба-
рање се однесува и износот до кој нивните побару-
вања нема да бидат покриени со излачното и раз-
лачното право. 

Член 171 
Ако стечајна постапка се води истовремено над 

повеќе основни организации, доверителите на ос^ 
новнага организација можат во таа постапка наД 
другите основни организации да го пријават своето 
побарување согласно со одговорноста за обврските, 
но од стечајната маса на другите основни организа-
ции можат да го добијат само оној износ за кој нем^ 
да бидат намирени од стечајната маса на основната 
организација чиишто се доверители. 

Побарувањата што се утврдени во стечајната 
постапка на' една основна организација ќе се сме-
таа како утврдени и во стечајната постапка над 
другите основни организации. 

Член 172 
Побарувањата пријавени по повод огласот за 

склучување на присилното порамнување, ќе се 
сметаат како пријавени и во стечајната постапка. 

Член 173 
Солидарните должници и гарантите на дол-

жникот можат во стечајната постапка да бараат да 
им се врати она што за должникот го платиле пред 
или по денот на отворањето на таа постапка, ако 
им припаѓа право на регрес спрема должникот. 

Солидарните должници и гарантите можат да 
поднесат и барање да им се обезбеди износот што 
ќе го платат за должникот. 

Барањата поднесени во смисла на ст. 1 и 2 од 
овој член ќе се земат предвид само тогаш ако до-
верителите не ги пријавиле своите побарувања во 
стечајната постапка. 

Член 174 
Испитување на пријавените побарувања на до-

верителите врши стечајниот совет на рочиштето за 
испитување на побарувањата. 

На рочиштето за испитување на побарувањата 
се испитуваат побарувањата пријавени во рокот 
определен за пријавување на побарувањата. Поба-
рувањата пријавени по истекот на рокот определен 
за пријавување на побарувањата до заклучувањето 
на рочиштето за испитување на побарувањата, мо-
жат да се испитаат ако стечај ниот управител може 
да се изјасни за тие побарувања. 

На рочиштето за испитување на побарувањата 
учествуваат стечајниот судија, стечајниот управ-
ител, доверителите што пријавиле свои побарувања, , 
како и други лица кои, со оглед на работите што 
ги вршеле во основната организација, можат 
да дадат податоци за постоењето и за височината 
на пријавените побарувања. 

Рочиштето за испитување на побарувањата мо-
же да се одржи иако не присуствуваат сите дове-
рители што пријавиле свои побарувања. 

Член 175 
Стечајниот управител е должен за секое при-

јавено побарување определено да се изјасни дали 
го признава или го оспорува. 

Доверителите можат да ги оспоруваат пријаве-
ните побарувања. 

Пријавеното побарување се смета утврдено ако 
го признае стечајниот управител и ако не го оспори 
ниту еден од доверителите присутни на рочиштето 
за испитување на побарувањата. 

Член 176 
Пријавите на побарувањата што ќе стигнат во 

судот којшто ја спроведува стечајната постапка по 
склучувањето на рочиштето за главната делба, ќе 
ги отфрли стечајниот совет. 

Побарувањата пријавени по истекот на рокот 
определен за пријавување на побарувањата што не 
можеле да се испитаат во смисла на член 174 став 2 
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бд овој закон, ќе се испитаат на дополнителното 
рочиште за испитување на побарувањата што ќе 
го определи стечајниот совет. 

Доверителите на побарувањата од став 2 на 
овој член на дополнителното рочиште за испиту-
вање ца побарувањата не можат да ги оспоруваат 
побарувањата што се признати на поранешното ро-
чиште. 

Ако побарувањата пријавени во смисла на став 
2 од овој член се оспорени, нема да се земат пред-
вид при главната делба, освен ако се правосилно 
утврдени. 

Член 177 
Стечајниот совет со решение ќе го упати дове-

рителот чиешто побарување е оспорено да поведе 
во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението постапка пред судот заради утврдување 
ца оспореното побарување. 

Ако побарувањето го оспорил стечајниот упра-
вител доверителот, заради утврдување на оспоре-
ното побарување, ќе поднесе барање до должникот 
Во рокот од став 1 на овој член. 

Одредбата од став 1 на овој член не се приме-
нува на побарувањата што не се од материјално-
-правна природа и коишто се утврдуваат во управ-
на или во некоја друга постапка. Ако таквите по-
барувања се оспорени, тие се утврдуваат со право-
силна одлука на надлежниот орган. 

Ако во определениот рок не се поднесе барање, 
Ја во прашање е оспорено побарување по правосил-
на судска одлука, се смета дека побарувањето не е 
оспорено. ' 

: Доверителот што ја повел постапката во смисла 
На став 1 или на став 3 од овој член, должеа е за 
тоа да го извести стечајниот совет. Ако тоа не го 
.Стори, ја поднесува штетата настаната со пропу-
штањето. 

Одлуките за оспорените побарувања имаат деј-
ствие спрема сите доверители на должникот. 

Член 178 
Трошоците на постапката од член 177 ст. 1 и 3 

на овој закон се сметаат како трошоци на стечај-
ната маса, ако побарувањето го оспорил стечајниот 
управител. 

Стечајниот совет може да определи трошоците 
од став 1 на овој член да ги поднесува стечајниот 
управител ако тој од дрскост го оспорил побарува-
њето или на таков начин ја водел постапката, 

: Член 179 
Продажбата на предметите на должникот што 

влегуваат во стечајната маса, по правило, се врши 
со јавно наддавање. 

Стечајниот совет, по претходно прибавено мис-
лење од доверителите, може да-определи и друг на-
чин на продажба (со собирања ' понуди или со не-
посредна спогодба), ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

За продажбата на предметите на должникот 
претходно се известуваат основните, организации 
што имаат првенствено право на купување, како и 
општесавено-политичката заедница на чија терито-
рија е седиштето на должникот. 

Член 180 
Предметите што спаѓаат во основни средства, а 

што претставуваат функционална целина во проце-
сот на производството (постројки, уреди и ел.) се 
продаваат со јавно наддавање, и тоа првенствено 
како целина со зградата и земјиштето, а ако тоа не 
е можно — се продаваат без зградата и земјиштето. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
и при продажба на збир предмети од средствата за 

заедничка потрошувачка, што претставуваат ф у н к -
ционална целина за остварување на определена на-
мена. 

Зградите наменети за образование, наука, к у л -
тура, здравство и социјална заштита и предметите 
вградени во тие згради, како и предметите што не-
посредно служат за остварување на образованието, 
науката, културата, здравството и социјалната за -
штита. претходно ќе и се понудат на продажба на 
организацијата на здружен труд која врши таква 
дејност, односно на соодветната самоуправна инте-
ресна заедница и на општествено-политичката за -
едница на чија територија се наоѓаат зградите, и тоа 
според проценетата вредност. 

Стечајниот совет ќе определи примерен рок во 
кој организациите на здружен труд односно заед-
ниците од став 3 на овој член се должни да се из-
јаснат за сторената понуда. 

Ако организациите на здружен труд односно 
заедниците од став 3 на овој член одбијат да ја ку-
пат понудената зграда или во оставениот рок не се 
изјаснат за купувањето, продажбата може да се 
изврши на други општествени правни лица. 

Член 181 
Ако предметите од член 180 на овој закон не 

бидат продадени во целина на други основни орга-
низации во составот на работната организација, од-
носно како збир предмети на две едноподруги јавни 
наддавања, можат да се продаваат поединечно пре-
ку собирање на понуди или со непосредна спогодба, 
ако со закон не е определено поинаку. 

Член 182 
Пред денот на определувањето на јавната про-

дажба, со вештачење се проценува вистинската 
вредност на постројките или уредите, како и на 
одделни предмети што претставуваат постројки и 
уреди, а кои имаат таква природа што да можат 
да се продаваат поединечно. 

Почетната продажна цена ја определува сте-
чајниот совет, врз основа на мислењето од стечај-
ниот судија, а по сослушување на стечајниот упра-
вител и на одборот на доверителите. 

Почетната продажна цена не може да биде по-
ниска од половината на проценетата вредност. 

Ако продажбата не може да се изврши ниту по 
определената продажна цена, стечајниот совет мо-
же да одобри продажба и по пониска цена. 

Член 183 
Ако предметите од член 180 на овој закон не 

бидат продадени, може без надомест да им се пре-
дадат на други основни организации здружени в е 
работната организација во чиј состав е должникот, 
односно на заинтересираните општествено-полити-
чки заедници или на организации на здрулѕен труд 
или на други организации и заедници, со тоа што 
тие да ги преземат обврските што ги товарат тие 
предмети. Ако под тие услови никој не сака да ги 
преземе предметите, тие без надомест без обврските 
што ги товарат им се предаваат на други основни 
организации здружени во работната организација 
во чиј состав е должникот односно на општествено-
-политичката заедница на чија територија е седи-
штето на должникот. 

Предавањето се врши на начин кој се приме-
нува при предавањето на предмети во извршната 
постапка, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Член 184 
Ненаплатените побарувања втасани до заклучу-

вањето на стечајната постапка, како и побарувања-
та што втасуваат по склучувањето на таа постап-
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Ка, под условите од член 183 на овој закон им св 
отстапуваат на другите основни организации здру-
жени во работната организација во чиј состав е 
должникот, односно на другите општествени прав-
ни лица наведени во тој член. 

Член 185 
Начинот на продажба на обртните средства, 

ситниот инвентар, основните средства од незначи-
телна вредност и расходуваните основни средства 
го определува стечајниот совет, во согласност со 
прописите, имајќи ја предвид можноста за најпо-
волно претворање во пари. 

Член 186 
Доверителите на должникот, должникот, опште-

ствено-политичката заедница на чија територија е 
седиштето на должникот и надлежниот општествен 
правобранител на самоуправувањето во рок од три 
месеци од денот на продажбата на предметите на 
должникот, можат да бараат поништување на про-
дажбата, ако со продажбата се оштетени интере-
сите на доверителите или на општествената заед-
ница. 

За барањето за поништување на продажбата ре-
шава судот што ја спроведува стечајната постапка. 

Член 187 
Стечајната маса за поделба на доверителите (во 

натамошниот текст: делбената маса) ја сочинуваат, 
покрај паричните средства на должникот на денот 
на отворањето на стечајната постапка, и паричните 
средства остварени со продажбата на предмети од 
неговите основни средства, од обртните средства и 
од средствата за заедничка потрошувачка, како и 
побарувањата наплатени во таа постапка. 

Член 188 
Пред да се пристапи кон намирување на дове-

рителите, од делбената маса ќе се издвои износот 
потребен за исплатување на трошоците на стечај-
ната постапка. 

Член 189 
За обезбедување на исплатата на оспорените 

побарувања ќе се издвои од делбената маса сразме-
рен дел средства за доверителите кои заради ос-
тварување на своето побарување повеле посебна -
постапка и за тоа го известиле стечајниот совет. 

Ако доверителот не успее во посебната постап-
ка поведена заради утврдување на своето оспорено 
побарување, издвоените средства ќе им се поделат 
на другите доверители. 

Член 190 
Долговите на должникот се исплатуваат од дел-

бената маса. 
Личните доходи на работниците на должникот 

во височина на загарантираните лични доходи до 
денот на отворањето на стечајната постапка и на-
доместот на штетата за повреда при работа што 
работникот ја претрпел кај должникот пред денот 
на отворањето на таа постапка, се намируваат од 
делбената маса пред другите побарувања 

Неисплатените лични доходи над гарантирани-
те лични доходи, како ни паричните казни поради 
стопански престапи или прекршоци не претставу-
ваат долгови на делбената маса. 

Член 191 
Ако на доверителот му е признаено побарување 

со раскинлив услов, стечајниот совет ќе го земе 
предвид тоа побарување при делбата ако довери-
телот положи обезбедување дека тоа што го при-
мил ќе го врати ако се исполни раскинливиот ус-
лов. 

Ако на доверителот му е признаено побарување 
со одложен услов, ќе му се исплати сразмерен дел 
од неговото побарување ако одложниот услов нас-
тапи до рочиштето за главната делба. 

Член 192 
Кон делбата се пристапува кога значителен дел 

од средствата што влегуваат во делбената маса би-
де претворен во пари. 

Член 193 
Стечајниот совет, врз основа на предлогот од 

стечајниот управител и забелешките на стечајниот 
судија, го одобрува нацртот за главната делба. 

Нацртот за главната делба содржи список на 
побарувањето што содржи назив на доверителите 
и височината на побарувањата, височината на па-
ричните средства наменети за делба, како и кво-
тата и износот за исплатување на побарувањата 
што се намируваат од делбената маса. 

Одредбата на став 2 од овој член се применува 
и на квотата и износот за исплатување на побару-
вањата во пријавената валута. 

Член 194 
.Стечајниот совет нацртот за главната делба, со 

покана за рочиштето за расправање за тој нацрт, 
го доставува до стечајниот судија, до стечајниот 
управител, до доверителите чии побарувања се 
утврдени и до доверителите чии побарувања се ос-
порени, а кои навремено повеле посебна постапка. 

Решение за главната делба донесува стечајниот 
совет по расправата за главната делба. 

Член 195 
На рочиштето за расправање за нацртот за 

главната делба доверителите можат да поднесуваат 
приговори на тој нацрт. 

За поднесените приговори стечајниот совет од-
лу чу за во решението за главната делба. 

Член 196 
Врз основа на правосилно решение за главната 

делба, стечајниот управител ќе им ги исплати по-
барувањата на доверителите во рок од петнаесет 
дена од денот на правосилноста на тоа решение. 

Побарувањата во странска валута се исплату-
ваат во таа валута ако во делбената маса постои 
таков вид валута. 

Ако во делбената маса нема соодветна странска 
валута, исплата га ќе се изврши во домашната валу-
та според курсот на денот на донесувањето на ре-
шението за главната делба. 

Во случајот од став 3 на овој член, странскиот 
доверител може ка ј овластената банка да претвори 
(купи) соодветна странска валута, под условите 
утврдени со сојузен пропис. 

Член 197 
Дополнителна делба се спроведува според при-

текнувањето на средствата на должникот. 
Одлука за дополнителната делба донесува сте-

чајниот судија. 

5. Заклучување на стечајната постапка 

Член 198 
Откако ќе прими извештај од стечајниот упра-

вител дека сите односи од стечајната постапка се 
окончани, стечајниот судија му поднесува на сте-
чајниот совет предлог за заклучување на стечајна-
та постапка. 

Одлуката за заклучување на стечајната постапка 
стечајниот совет ја објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Член 199 
Кога одлуката за заклучување на стечајната 

постанка ќе стане правосилна, стечајниот совет оп-
ределува бришење на должникот од судскиот ре-
гистар. 

Во случајот од став 1 на овој член должникот 
престанува да постои со денот на бришењето од 
судскиот регистар. 

Член 200 
По заклучувањето на стечајната постапка, сте-

чајниот управител му поднесува на стечајниот со-
вет завршен извештај за своето работење, со мис-
лење од стечајниот судија. 

Откако ќе го разгледа извештајот, стечајниот 
совет го разрешува стечајниот управител, а ако во 
неговото работење постојат неправилности — пре-
зема против него соодветни' мерки. 

Член 201 
Ако стечајниот совет утврди дека понатамошно-

то водење на стечајната постапка би предизвикало 
несразмерни трошоци, тој ќе го запре понатамош-
ното претворање во пари на делбената маса и таа 
постапка ќе ја заклучи. 

Стечајниот совет може во случајот од став 1 
на овој член да одлучи одделни предмети од дел-
бената маса или одделни побарувања да се прене-
сат врз одделни доверители, водејќи сметка за ви-
сочината на нивните утврдени побарувања. 

Б Ре д о в н а л и к в и д а ц и ј а 

Член 202 
Постапката за редовна ликвидација се спрове-

дува врз основа на правосилна одлука на органот на 
општествено-политичкта заедница. 

Одлуката од став 1 на овој член, надлежниот 
орган на општеетвено-политичката заедница ја до-
несува по службена должност во случајот од член 
10 став 1 точ. 1, 2 и 4 на' овој закон, а на предлог 
од основната организација кој е утврден со рефе-
рендум — во случајот од член 10 став 1 точка 3 на 
овој закон. 

Член 203 
Постапката за редовна ликвидација ја спрове-

дува надлежниот суд, врз основа на одлуката од 
член 202 на овој закон, на чие подрачје е седиште-
то на организацијата односно на заедницата над 
која се спроведува постапка за редовна ликвида-
ција. 

Органи за спроведувањето на постапката за ре-
довна ликвидација се ликвидациониот совет и ли-
квидациониот управител. 

Член 204 
Во спроведувањето на постапката за редовна 

ликвидација судот определува ликвидационен со-
ЈБСТ, именува лпквидационен управител и објавува 
оглас за отворањето на постапка за редовна ликви-
дација. 

Огласот од став 1 на овој член содржи: 
1) назив на судот што ја спроведува постапката 

за редовна ликвидација; 
2) фирма односно назив на основната организа-

ција над која се спроведува постапка за редовна 
ликвидација; 

3) изрека на одлуката за спроведување на пос-
тапката за редовна ликвидација, со причините по-
ради кои се спроведува; 

4) име, презиме и адреса на ликвидациониот 
^управител;';,-

5) покана до доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање на 

постапка за редовна ликвидација во „Службен 
лист на СФРЈ" да ги пријават своите побарувања 

- до ликвидациониот совет, со поднесок во два при-
мероци со докази; 

6) место, ден и саат на рочиштето за испитува-
ње на побарувањата; 

7) покана до должниците своите долгови да ги 
намират без одлагање. 

Член 205 
Огласот за отворање на постапка за редовна 

ликвидација се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и во републичкото односно во покраинско^ 
службено гласило. 

Правните последици од отворањето на постапка 
за редовна ликвидација настапуваат од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Член 206 
Отворањето на постапката за редовна ликвида-

ција, името на ликвидациониот управител, како и 
заклучувањето на таа постапка, се запишуваат во 
суддскиот регистар. 

Член 207 
Постапката за редовна ликвидација се спрове-

дува согласно' со одредбите на овој закон што се 
однесуваат на стечајот 

Член 208 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

правните последици од отворањето на стечајна пос-
тапка се применуваат и на постапката за редовна 
ликвидација, ако со овој закон не е определено по-
инаку. 

Во постапката за редовна ликвидација нема да 
се применуваат одредбите на стечајната постап-
ка за: 

1) стечајниот судија и одборот на доверителите; 
2) разлачните и излачните доверители; 
3) побивањето на правните дејствија; 
4) санацијата и присилното порамнување за 

стечајот. 

Член 209 
Делбата на ликвидационата маса може да се 

врши по заклучувањето на ликвидациониот биланс 
и кога поголем дел од ликвидациониот имот ќе 
биде претворен во пари. 

Член 210 
АКО при заклучувањето на ликвидациониот би-

ланс се утврди дека се исполнети условите за отво-
рање на стечајна постапка, ликвидациониот упра-
вител е должен таков предлог да поднесе од судот 
надлежен за спроведувањето на таа постапка. 

Во случајот од став 1 на овој член, дејствијата 
спроведени во постапката за редовна ликвидација 
вал^ат и во стечајната постапка. 

Член 211 
По завршната постапка за редовна ликвидација, 

ликвидациониот управител составува ликвидацпо-
нен биланс. 

Ликвидациониот биланс, со соодветната доку-
ментација ликвидациониот управител го доставува 
на преглед до ликвидациониот совет во . рок од 30 
дена од денот на окончувањето на постапката за 
редовна ликвидација. 

Ликвидациониот управител е должен ликвида-
циониот биланс да го достави и до општествено-по-
литичката заедница која донела одлука за отвора-, 
ње на постапка за редовна ликвидација и до над-
лежната служба на општественото книговодство. 
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Член 212 
Побарувањата на доверителите што не му се 

пријавени на ликвидациониот совет до денот на 
расправата за главната делба на ликвидационата 
маса ќе. ги намират, по окончувањето на постапката 
за редовна ликвидација, основната организација 
односно општествено-политичката заедница во чија 
корист е уплатен остатокот на средствата од ликви-
дационата маса по главната делба, и тоа само до 
височината на вредноста на преземените средства. 

Правата од став 1 на овој член доверителите 
можат да ги остварат во рок од една година од де-
нот на објавувањето на огласот за заклучувањето 
на постапката за редовна ликвидација. 

Член 213 
Ако по окончувањето на постапката за редовна 

ликвидација престанат средства, тиб средства на 
должникот ќе им се предадат на основните органи-
зации здружени во работната организација во чиј 
состав е должникот, сразмерно со правата и обврс-
ките утврдени со самоуправната спогодба за здру-
жување. 

Ако должникот нема утврдени меѓусебни одго-
ворности со другите основни организации, средства-
та на должникот што ќе преостанат по окончува-
њето на постапката за редовна ликвидација ќе и се 
предадат на општествено-политичката заедница на 
чија територија е седиштето на должникот, без пре-
земање на обврски, и можат да се користат исклу-
чително за развој на материјалната основа на здру-
жениот труд. 

Член 214 
По одобрувањето на ликвидациониот биланс, 

ликвидациониот совет ја заклучува постапката за 
редовна ликвидација и го разрешува ликвидацио-
ниот управител. 

-По завршувањето на постапката од став 1 на 
овој член организацијата односно заедницата над 
која е спроведена таа постапка, како и името на 
ликвидациониот управител се бришат од судскиот 
регистар на предлог од ликвидациониот совет. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 215 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок основна организација, работ-
на организација, договорна организација на здру-
жен труд, земјоделска задруга која во својот состав 
нема основни задружни организации, основна за-
дружна организација, основна организација на ко-
операнти, занаетчиска или друга задруга, ако во 
определениот рок не состави програма на мерки за 
отстранување на причините за настанатата загуба 
(член 34). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок преземачот на санацијата ако, во рок 
од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден 
за склучување на самоуправна спогодба за меѓу-
себните односи во санацијата, на жиро-сметката на 
основната организација не . дозначи средства по 
преземената обврска во санацијата (член 46 став 5). 

За дејствието од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 
20.000 динари и одговорното лице. 

Член 216 
Со .парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок основна организација, работ-
на организација, договорна организација на здру-
жен труд, земјоделска задруга, основна задружна 

организација, основна организација на кооперанти, 
занаетчиска или друга задруга: 

1) ако во рок од 45 дена од денот истекот на 
рокот пропишан за поднесување на периодична 
пресхметка не донесе програма не мерки за отстра-
нување на причините за растројствата настанати во 
работењето (член 13 став 1): 

2) ако при усвојувањето на завршната сметка 
во која е искажана загуба не донесе одлука за от-
ворање на санациона постапка (член 31 став 1); 

3) ако не поведе постапка за утврдување на 
одговорноста за настанатата загуба (член 52). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок со парична казна од 1.000 до 10.000 
динари и одговорното лице. 

Член 217 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок основна организација, работ-
на организација, договорна организација на здру-
жен труд, земјоделска задруга, основна задружна 
организација, основна организација на кооперанти, 
занаетчиска или друга задруга: 

1) ако во рок од осум дена од денот определен 
за донесување на програма на мерки не го извести 
надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница и на самоуправната интересна заедница за 
растројствата настанати во своето работење и не 
им достави програма на мерки (член 14 став 1); 

2) ако во рок од 45 дена од денот на истекот ЕШ 
рокот за поднесување на периодична пресметка не 
ги извести за мерките преземени за отстранување 
на причините за настанатата загуба собранието на 
надлежната општествено-политичка заедница и со-
бранието на самоуправната интересна заедница 
(член 18 став 2); 

3) ако не ја достави програмата на мерки за по-
кривање на загубата на согласност до преземачите 
на санацијата односно до надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница и до надлежната 
служба на општественото книговодство (член 35). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок со парична казна од 1.000 до 5.000 
динари и одговорното лице. 

Член 218 
Со парична казна од 2.000 до 10.0000 динари ќе 

се казни за прекршок стечајниот управител. 
1) ако не ја ажурира книговодствената евиден-

ција од последната завршна сметка до денот на от-
ворањето на стечајната постапка; не формира ко-
мисија за инвентарисување; не состави почетен би-
ланс на стечајот; не се грижи за остварувањето на 
побарувањата на должникот; не преземе мерки да 
ги претвори во пари предметите што ги сочинуваат 
основните средства, обртните средства и средствата 
за заедничка потрошувачка што влегуваат во сте-
чајната маса на должникот; не состави нацрт за 
главната делба или нацрт за завршниот стечаен би-
ланс во согласност со стечајниот судија (член 81 
став 1); 

2) ако не поднесе писмени извештаи за текот 
на стечајната постапка и за состојбата на стечај-
ната маса најмалку еднаш во три месеци, или кога 
тоа ќе го побара стечајниот судија или одборот на 
доверителите (член 82). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок ликвидациониот управител. 

1) ако не поднесе предлог за отворање на 
стечајна постапка до надлежниот суд за спроведу-
вање на таа постапка кога за тоа се исполнети ус-
ловите (член 210 став 1); 

2) ако не состави ликвидационен биланс (член 
211 став 1); 
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3) ако во рок од 30 дена од денот на окончу-
вањето на постапката за редовна ликвидација не 
го достави ликвидациониот биланс со соодветната 
документација на преглед до ликвидациониот совет 
или не го достави до општествено-политичката за-
едница што ја донела одлуката за отворање на по-
стапка за редовна ликвидација и до надлежната 
служба на општественото книговодство (член 211 
ст. 2 и 3). 

Член 219 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок должникот против кого е 
поведена стечајна постапка ако на стечајниот суди-
ја не му ги стави на располагање потребните пода-
тоци и известувања (член 132 став 1). 

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок и член на органот на управу-
вање, работоводниот орган и друг работник кому му 
се познати податоците од член 132 на овој закон што 
не ќе му ги даде на стечајниот судија, без оглед на 
тоа дали им престанала функцијата односно работ-
ниот однос кај должникот (член 132 став 2). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 220 
Постапката за присилно порамнување, стечај 

односно редовна ликвидација отпочната пред денот 
на влегувањето БО сила на овој закон, ако е веќе 
донесена одлука за отворање на постапка за при-
силно порамнување, стечај, односно редовна лик-
видација, ќе се заврши според прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 221 
Во случајот од член 22 на овој закон основната 

организација може, во рок од една година од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, да ги 
исплатува аконтациите на личните доходи според 
одредбите на член 56 од Законот за утврдување и 
распоредување на вкупниот приход и на доходот. 

Во случајот од член 49 на овој закон основната 
организација, во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, може да ги ис-
платува аконтациите на личните доходи според од-
редбите на член 16 од Законот за условите и за 
"постапката за санација. 

Член 222 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за условите и постапката за санаци-

ја (..Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76, 20/77, 5/78 
и 9/79), освен одредбите на член 16 од тој закон 
која престанува да важи со истекувањето на една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон; 

2) Законот за присилното порамнување и стеча-
јот (, Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 55/69, 
39/72 и 16/74), освен одредбите од чл. 140 до 180 
што ќе се применуваат до денот на донесувањето 
на соодветен републички односно покраински за-
кон, а најдоцна до 1 декември 1981 година; 

3) одредбите на чл. 54, 55, 57 и 58 од Законот 
за утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/77, 70/78, 55/79 и 64/79), а одредбата на член 56 
од тој закон престанува да важи со истекувањето 
на една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон." 

Член 223 
Свој закон влегува во сила на 31 декември 1980 

година. 

664. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ-

ОТ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за превозот во меѓуна-
родниот патен сообраќај, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 17 
јули 1980 година. 

П бр. 16 
17 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковик, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и условите 

за извршување на превоз со стопански возила во 
меѓународниот патен сообраќај (во понатамошниот 
текст: меѓународен превоз). 

Член 2 
Меѓународниот превоз може да се извршува во 

довоз од друга земја во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, за друга земја или во 
превоз преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Меѓународниот превоз се извршува како лини-
ски или вонлиниски јавен превоз или како превоз 
за сопствени потреби. 

Член 3 
Меѓународниот превоз се извршува согласно со 

одредбите на овој закон и на меѓународните дого-
вори што ги склучила Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Ако со одделни држави не е склучен меѓуна-
роден договор од став 1 на овој член. превозот по-
меѓу тие држави и Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се извршува во согласност 
со одредбите на овој закон и на други меѓународни 
договори што ја обврзуваат Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, под условите на 
реципроцитет. 

Член 4 
Одделните изрази употребени во овој закон ги 

имаат следните значења: 
1) „меѓународен превоз" е секој патен превоз 

кој опфаќа преминување на најмалку една дражав-
на граница; 

2) „јавен превоз" е превоз кој под еднакви усло-
ви им е достапен на сите корисници на превозни 
услуги; 
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3) „меѓународен линиски превоз" е јавен превоз 
кој се извршува на определена меѓународна ре-
лација по однапред утврден и објавен возен ред и 
тарифа; 

4) „меѓународен вонлиниски превоз" е превоз 
за кој релацијата и другите услови се утврдуваат 
посебно за секој превоз; 

5) „возен ред" е акт со кој се утврдуваат: ити-
нерер линиите, редоследот на станиците и стајалишта 
и нивната оддалеченост од почетната старица, вре-
мето на поаѓањето и доаѓањето за секоја станица и 
стојалиште, временскиот период на одржување на 
линијата, зачестеноста на нејзиното одржување и 
рокот на важењето на возниот ред; 

6) „ценовник" е преглед на цените на превозот 
и на надоместите за другите услуги на превозникот; 

7) „организација" е секоја организација на 
здружен труд или друга организација која според 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
може да извршува работи на надворешнотрговски 
промет; 

8) „превоз за сопствени потреби" е превоз кој 
организацијата односно странскиот превозник го 

извршува заради задоволување на потребите на 
својата дејност; 

9) „домашен превозник" е организација која 
извршува меѓународен јавен превоз или превоз за 
сопствени потреби; 

10) „странски превозник" е странско правно или 
физичко лице кое извршува меѓународен јавен 
превоз или превоз за сопствени потреби; 

И) „странско возило" е моторно или приклучно 
стопанско возило со кое се извршува патен превоз 
и кое е регистрирано во странство. Како странско 
возило се смета и возило регистрирано во југосла-
вија кое странскиот превозник го зел во закуп за 
извршување на меѓународен патен превоз; 

12) „стопанско возило" е автобус и товарно мо-
торно и приклучно возило. Стопанско возило е и 
патнички и комби автомобили кога се користи за 
јавен превоз; 

13) „превоз за трети земји" е превоз на предмети 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија што го извршува странски превозник во 
земјата во која не е седиштето на тој превозник; 

14) „превоз од трети земји" е превоз на предме-
ти за Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија што го извршува странки превозник Од 
земјата во која не е седиштето на тој превозник; 

15) „вонреден превоз" е превоз ка ј кого димен-
зиите на возилото или на возилото заедно со пред-
метите или вкупната тежина на возилото односно 
неговото осено оптоварување се поголеми од про-
пишаните; 

16) „меѓународен договор" е секоја меѓународна 
мултилатерална или билатерална спогодба, прото-
кол, аранжман односно размена на ноти со кои се 
уредува меѓународниот превоз, а кои ја обрзуваат 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

17) „каботажа" е превоз на патници или пред-
мети помеѓу одделни места на територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

18) „дозвола за превоз" е заеднички назив за 
повеќе видови исправи, предвидени со овој закон 
или со меѓународен договор, со кои на странско 
возило му се дозволува пристап и движење на ју-
гословенските патишта, односно на југословенско 
возило — пристап и движење на патиштата на 
државата чијшто орган ја издал дозволата. 

Член 5 
Домашниот превозник може да извршува ме-

ѓународен превоз под условите утврдени со овој 
закон ако за извршувањето на тој превоз е запишан 
во судски регистар. 

Странски превозник — правно лице може да 
извршува меѓународен превоз на патници со пат-
ничко возило (такси-превоз) ако има дозвола од 
надлежниот орган на својата земја за извршување 
на таков превоз и ако меѓународен такси-превоз им 
е дозволен на југословенските превозноци во таа 
земја. 

Член в 
Странски превозник може да извршува превоз 

на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија само врз основа на соодвет-
на дозвола за превоз, ако со овој закон или со ме-
ѓународен договор не е определено поинаку. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските. 

Член 7 
При извршувањето на меѓународен превоз, еки-

пажот на возилото мора да има соодветна дозвола 
за превоз и други исправи пропишани со овој закон, 
со прописите донесени врз основа на овој закон и со 
меѓународни договори. 

Член 8 
Странски превозник не може да извршува ка-

ботажа на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, освен ако за таков 
превоз врз основа на член 41 став 3 од овој закоп 
му е издадена посебна дозвола под условите пред-
видени со овој закон или со меѓународен договор. 

II. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

1. Линиски превоз на патници 

1) З а е д н и ч к и . о д р е д б и 

Член 9 
Меѓународниот линиски превоз на патници по-

меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и други држави и транзитниот линиски 
превоз на патници преку територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија се 
воспоставуваат, во согласност со меѓународниот до-
говор, врз основа на согласност од сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот 
и врските и од надлежните органи на други држави, 
а се извршуват во согласност со условите утврдени 
со овој закон и со меѓународни договори. 

Член 10 
Меѓународниот линиски превоз на патници на 

територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се извршува врз основа на 
дозвола што ја издава сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските. 

Член 11 
Дозволата од член 10 на овој закон се издава на 

барање од заинтересираниот превозник. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува 

до сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на сообраќајот и врските. Кон барањето се 
прилагаат возниот ред и други прилози предвидени 
со меѓународен договор. 

Ако цените за меѓународниот линиски превоз 
се утврдени со меѓународен договор или во согла-
сност со него, кон барањето за издавање дозвола за 
извршување на меѓународен линиски превоз на 

патници се прилага и ценовникот за тој превоз. 
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Член 12 
Превозникот кому му е издадена дозвола за ме-

ѓународен линиска превоз на патници е должен тој 
превоз да го извршува во согласност со возниот рец 
и со ценовникот. 

Член 13 
Превозникот може меѓународниот линиски пре-

воз на патници за кој му е одобрен возен ред да' го 
извршува и со повеќе возила, според тој возен ред 
ако тоа не е во~спротивност со меѓународниот до-
говор и ако превозот го извршува со сите возила 
на целата релација за која е одобрен возниот ред. 

Член 14 
Возниот ред и ценовникот за меѓународ-

ниот линиски превоз на патници можат да се ме-
нувате врз основа на одобрение од сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот и 
врските. 

Член 15 
Превозникот е должен да ја извршува про-

дажбата на билети преку автобуска станица- или 
преку други посебно организирани продажни места 
(туристички агенции, туристички бироа, деловници 
и слично). 

Член 16 
Врз објавувањето на возниот ред и условите на 

превозот, како и врз начинот и условите за корис-
тење на автобуските станици и стојалиштата, се 
•применуваат прописите за внатрешниот патен 
сообракај, а во однос на странските превозници — 
и меѓународните договори. 

Член 17 
На возилото со кое се извршува меѓународен 

линиски превоз на патници мора да биде истакнат 
уочлиЕ натпис со назначување на почетната и 
завршната станица. 

Член 18 
За време на важењето возниот ред превозот 

може привремено да се запре кога ќе настанат и 
додека траат околностите што превозникот не можел 
да ги предвиди, а рии последици не можел да ги 
отстрани (виша сила). 

Запирањето на превозот според став 1 од овој 
член превозникот е должен да му го пријави на 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските веднаш по настапувањето 
на околностите што го предизвикале тоа запирање. 

Член 19 
Ако превозникот, од оправдани причини, не е 

во можност да го извршува меѓународниот линиски 
превоз на патници за чие одржување добил дозвола, 
должен е на сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските да му поднесе 
барање за одобрување на привремено прекинување 
или трајно запирање на превозот. 

Превозот може привремено да се прекине или 
трајно да се запре кога сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските ќе 
издаде писмено одобрение за тоа. 

Пред одлучувањето за барањето од став 1 на 
овој член, сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските ќе побара од 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина, преку чија територија се из -
вршува превозот, мислење за оправданоста на при-
временото прекинување или трајното запирање на 
меѓународниот линиски превоз на патници. 

По истекот на шест месеци од денот на запира-
њето на превозот од став 1 на овој член, сојузниот 

орган на управата надлежен за работите на сообра-
ќајот и врските ќе донесе решение за престанок на 
важењето на дозволата за извршување на превозот 
од тој став. 

Член 20 
Превозникот е должен запирањето на превозот 

на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија да го објави во местото на 
почнувањето односно на завршувањето на лини-
скиот превоз преку средства за јавно информира-
ње и на друг вообичаен начин, и тоа. привременето 
запирање од член 18 на овој закон веднаш по запи-
рањето, а запирањето -од член 19 на овој закон 
— најдоцна 15 дена пред денот на запирањето. 

Превозникот е должен за запирањето на пре-
возот да ги извести сите автобуски станици и сто-
јалишта на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на кси со возниот 
ред е предвидено качување и слегување на патници. 

2) П о с е б н и о д р е д б и з а с т р а н с к и о т п р е -
в о з н и к 

Член 21 
Странскиот превозник му доставува на сојуз-

ниот орган на управата надлежен за работите на 
сообраќајот и врските барање за издавање на доз-
волата од член 10 на овој закон и барање за изда-
вање на одобрението од член 19 став 1 на овој зак -
он прецу надлежниот орган на својата земја. 

Член 22 
^ Покрај условите предвидени со овој закон и со 

меѓународен договор, во дозволата, за извршување 
на меѓународен линиски превоз, издадена на стран-
ски превозник, можат да се утврдат и: 

1) забрана за качување на патници во Соција-
листикча Федеративна Република Југославија зара-
ди превоз во земјата на странскиот превозник или 
во трета земја; 

2) забрана за слегување во Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија на патници до-
везени од земја на странски превозник или од трета 
земја. 

Член 23 
При извршувањето на меѓународен линиска 

превоз на патници на територијата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во во-
зилото мора да се наоѓа оригиналот на дозволата од 
член 10 на овој закон. 

Член 24 
Одобрението од член 14 на овој закон не може 

да му се издале на странски превозник ако за изме-
ната на возниот ред или на ценовникот за меѓуна-
роден линиски превоз на патници не е постигната 
спогодба со надлежниот орган на државата на пре-
возникот. 

Член 25 
Странски превозник не може на извршува к а -

ботажа во меѓународен линиски превоз на патници. 

3) П о с е б н и о д р е д б и з а д о м а ш н и о т п р е - Ј 

в о з н и к 

Член 26 
За оправданоста на барањето на домашниот 

превозник за издавање на дозволата од член 10 на 
овој закон, сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските ќе побара 
мислење од надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина преку чи ја терито-
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рија'се извршува превозот, и од Стопанската ко-
мора на Југославија. 

Член 27 
Дозволата од член 10 на овој закон му се изда-

ва на домашен превозник ако возниот ред за меѓу-
народниот линиски превоз за кој се бара дозвола 
е усогласен помеѓу домашните превозници што из-
вршуваат линиски превоз на патници помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република .Југославија и 
другата земја на чија територија тој превоз почнува 
или се завршува. 

Член 28 
# Возните редови од член 27 на овој закон се усо-

гласуваат по постапка и на начин што ќе го утврдат 
со самоуправна спогодба организациите на патниот 
сообраќај што. извршуват превоз на патници, здру-
жени во Општо здрз'жение на сообраќајот на Ју -
гославија. 

Член 29 
АКО возниот ред од член 27 на овој закон не се 

усогласи по постапка и на начин што се утврдени 
со член 28 на овој закон, за издавањето на дозвола 
ќе реши, на барање од домашниот превозник, сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
сообраќајот и врските, по прибавено мисле-
ње од надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина, преку чија територија 
"треба да се извршува превозот, и од Општото здру-
жение на сообраќајот на Југославија. 

Член 30 
Домашниот превозник е должен за секое три-

месечје да му доставува на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на сообраќајот и врските 
податоци за бројот на извршените возења и на пре-
везените патници во едната и другата насока, на ј -
доцна во рок од 15 дена од денот на истекот на три-
месечјето за кое се поднесува извештајот. 

2. Вонлински превоз на патници 

Член 31 
Меѓународните вонлиниски превози на патници 

се извршуваат како: 
1) кружно возење кое почнува и се завршува 

на територијата на државата во која е регистри-
рано возилото, при што истата група патници се 
превезува со истото возило на целиот итинерер и 
се враќа во местото на поаѓањето, без попатно при-
мање и оставање на патници; 

2) превоз на патници во заминување и со праз-
ното возило во. враќање; 

3) наизменични возења, организирани* заради 
превоз, во повеќе патувања, од исто поаѓалиште до 
исто одредиште или негова поблиска околина, на 
однапред организирани групи патници, со тоа што 
секоја група која го извршила патувањето во зами-
нување се враќа во истиот состав, и тоа така што 
првото возење во враќањето и последното возење 
во заминувањето, во низа наизменичних возења, 
се извршува со празно возило; 

4) Други вонлиниски превози. 

Член 32 
Воплинискиот превоз на патници од член 31 

точ. 3 и 4 од овој закон, странскиот превозник може 
да го извршува врз основа на дозвола за вонлини-
ски превоз на патници, а превозот од точ. 1 и 2 на 
тој член може да го извршува без таква дозвола, 
ако со меѓународен договор не ^е определено 
поинаку. 

Член 33 
Ако в он линискиот превоз на патници може да 

се извршува само со дозвола, оригиналот на дозво-
лата за вонлиниски превоз на патници мора да се 
наоѓа во странското возило додека тоа се наоѓа на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре* 
публика Југославија. 

Член 34 
При извршувањето на вонлиниски превоз на 

патници, во возилото мора да се наоѓа уредно по-
полнета контролна исправа — патент лист со список 
на патниците, потпишан од страна на превозникот и 
заверен од надлежниот југословенски царински ор-
ган на граничниот премин. 

Ако со меѓународен договор не е определено 
поинаку, домашниот превозник го води патниот 
лист на образецот и на начинот што се утврдени со 
прописите донесени врз основа на овој закон, а 
странскиот превозник — на образецот и на начинот 
што се утврдени со прописот на неговата земја.. 

НТ. ПРЕВОЗ НА ПРЕДМЕТИ 

1. Вонлиниски превоз на предмети 

Член 35 
Домашниот превозник е должен да прибави 

дозвола за меѓународен превоз на предмети ако 
меѓународниот превоз во одделни земји може да се 
извршува врз основа на таква дозвола. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските му ги доставува 
на Општото здружение на сообраќајот на Југосла-
вија, странските дозволи за превоз на предмети, 
што ќе му ги врачи надлежниот орган на странска-
та земја, заради распределба на домашните пре-
возници. 

Распределбата од став 2 на овој член се врши во-
согласност со критериумите, по постапка и на нач-
ин што се утврдуваат со самоуправна спогодба на 
организациите на патниот сообраќај здружени во 
Општо здружение на сообраќајот на Југославија, 
кои извршуваат меѓународен превоз на предмети. 

\ Член 36 
Општото здружение на сообраќајот на Југосла-

вија месечно, полугодишно и годишно, за изминатиот 
период, му поднесува на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на сообраќајот и врските 
писмен извештај за бројот на искористените дозво-
ли и тоа според видот на превозот (меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
други земји, транзитен, за трети земји, за луки), 
според одделните земји, граничните премини и ко-
риснипите на дозволи по републики и автономни 
покраини. 

Со пропис донесен врз основа на овој закон 
поблиску се утврдуваат содржината на извештаите 
од став 1 на овој член и роковите за нивно 
доставување. 

Член 37 
Странскиот превозник од земјата со која Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија! 
склучила договор за меѓународен патен превоз на 
предмети, го извршува меѓународниот вонлински 
превоз на предмети на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија врз ос-
нова на дозволата за превоз на предмети, што ја 
издава сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на сообраќајот и врските, ако со меѓуна-
роден договор не е определено превозот да се из-
вршува без дозвола. 
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Меѓународниот превоз со странско моторно во-
зило со приклучни возила (збир возила) се извршу-
ва врз основа на една дозвола. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, ако странското моторно возило со приклучни 
возила во збир возила има регистарски ознаки на 
различни земји, за секое од тие возила е потребна 
посебна дозвола за превоз на предмети, п р е д в о е н а 
со овој закон односно со меѓународен договор. 

Оригиналот на дозволата за превоз на предмети 
мора да се «аоѓа во странското возило додека тоа 
се наоѓа на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

На граничниот премин односно на друго место 
каде што се врши царински надзор и од кое стран-
ско возило почнува да ги користи југословенските 
патишта, надлежниот царински орган проверува 
дали во возилото се наоѓа дозволата од став 1 на 
овој член. Ако утврди дека во возилото не се наоѓа 
пропишаната дозвола, го забранува влегувањето на 
возилото во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија односно, ако тоа го утврди на друго 
место каде што се врши царински надзор, го забра-
нува понатамошното движење на возилото и за тоа 
го известува сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските заради доне-
сување на соодветна одлука. 

Со одлуката од став 5 на ОБОЈ член сојузниот 
Орган на управата надлежен за работите на сообра-
ќајот и врските може да го забрани движењето на 
странско возило на југословенските патишта и да го 
определи начинот на неговото враќање од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија или 
да го одобри движењето на возилото на југословен-
ските патишта, со издавање на посебна дозвола. 

Член 38 
Ако странскиот превозник е од земја со која 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија не склучила договор за меѓународен патен пре-
воз на предмети, царинскиот орган на граничниот 
премин односно на друго место каде што се врши 
царински надзор ќе му издаде посебна дозвола за 
превоз на предмети со наплатување на надоместот 
предвиден со член 55 од овој закон. Копии од така 
издадените дозволи царинскиот орган му доставува 
на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на сообраќајот и врските до десети во месецот 
за претходниот месец. 

Член 39 
Вкупниот број на дозволи за вонлиниски пре-

воз на предмети помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и други држави, дозволи 
за транзитен превоз на предмети и дозволи за пре-
воз на предмети за трети земји и од трети земји, се 
утврдува со билатерален односно мултилатерален 
договор (контингентирање на дозволи). Со тој до-
говор со утврдува и рокот на важењето ка одделни 
дозволи. 

Член 40 
По исклучок од одредбите на чл. 37 и 38 од овој 

закон, дозвола не е потребна: 
1) за превоз на предмети од воздухопловно при-

станиште и за воздухопловно пристаниште во слу-
ча ј на хаварија и друга незгода на воздухоплов или 
во случај на слетување на воздухоплов поради при-
нудна промена на правецот на летањето или во 
случај на откажување на воздухопловните линии; 

2) за превоз на оштетено моторно возило и на 
негова приколка: 

3) за превоз на посмртни останки; 
4) за превоз на селидбени предмети во ссодвет-

' ни специјални возила; 
5) за превоз на поштенски пратки; 

6) за превоз на експонати наменети за саеми и 
изложби; 

7) за превоз на помошни справи и други пред-
мети за театарски, музички и други културни при-
редби, циркуски претстави или за филмски, радио 
и телевизиски снимања; 

8) за превоз на мртви животни, освен заради 
индустриска преработка; 

9) за превоз на пчели и рибини младенчиња; 
10) за превоз на цвеќе, украсни растенија и 

растителни садници; 
11) за провоз на медицински и друг матери Јал 

како помош во случај на природни катастрофи; 
12) Ј-а влегување на празни возила заради заме-

на на возило во дефект и преземање на предмети на 
превоз од возилото во дефект; 

13) за возила на техничката помош за поправка 
на возила во дефект (сервисно-ремонтни возила). 

За превозот од став 1 на овој член екипажот на 
возилото мора да има исправи и друга документа-
ција од кол без сомнение може да се утврди дека е 
во прашање превозот од тој став. 

Член 41 
Странскиот превозник може да извршува внат-

решен превоз на предмети помеѓу одделни места во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија (каботажа) само ако, на барање од заинтереси-
раната организација на здружен труд или од друга 
домашна организација, упатено до сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот 
и врските, добие дозвола за внатрешен превоз на 
предмети. 

Дозволата од став 1 на -овој член може да се 
издаде ако, поради недостиг на соодветни транспорт-
ни капацитети во земјата, е неопходно превозот да 
го изврши странски превозник. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава со-
јузниот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските, по претходно прибавено 
мислење од Општото здружение на сообраќајот на 
Југославија. 

Член 42 
Странскиот превозник може да извршува пре-

воз на предмети од Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за трета земја и обратно, 
ако е тоа предвидено со меѓународен договор и ако 
за тоа добие дозвола од сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, странскиот превозник може да изврши превоз 
на предмети од Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија за трета земја и обратно, и 
кога тоа не е предвидено со меѓународен договор, 
ако поради недостигот на соодветни траспјортпи' 

капацитети во земјата е неопходно да се ангажира 
странски превозник и ако, на барање од заинтере-
сираната организација на здружен труд или од 
друга домашна организација, добие дозвола. 

Пред донесувањето на одлука за издавање на 
дозволата од став 2 на овој член, сојузниот^ орган 
ка управата надлежен за работите на сообраќајот и 
врските ќе побара мислење од Општото здружение 
на сообраќајот на Југославија. 

: Член 43 
Домашниот превозник може да користи зачу-

пено странско возило за меѓународен превоз на 
предмети само врз основа на дозволата за користе-
ње на закупено странско возило, која на негово ба-
рање може да ја издаде сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските. 

Пред донесувањето на одлуката за издавање 
на дозволата од став 1 на овој член, сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот 
и врските ќе побара мислење од надлежнот орган 
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во републиката односно во автономната покраина 
и од Општото здружение на сообраќајот на Југо-
славија за оправданоста на издавањето на таквата 
дозвола. 

2. Линиски превоз на предмети 

Член 44 
Меѓународниот линиски превоз. на предмети 

помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и други држави се воспоставува во со-
гласност со меѓународен договор, врз основа на со-
гласност од сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските и од надлеж-
ните органи на други држави, а се извршува во 
согласност со условите утврдени со овој закон и со 
меѓународен договор. 

Член 45 
Меѓународен линиски превоз на предмети на 

територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се извршува врз основа на 
дозвола за меѓународен линиски превоз на предмети 
што ја издава сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на сообраќајот и врските. 

Член 46 
Дозволата од член 45 на овој закон се издава 

на барање од заинтересираниот превозник, кое се 
поднесува до сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските. Странскиот 
превозник тоа барање го доставува преку надле-
жниот орган на својата земја. 

Кон барањето од став 1 на овој член се при-
лагаат возниот ред и другите исправи предвидени со* 
меѓународниот договор. 

Член 47 
Превозникот кому му е издадена дозвола за 

меѓународен линиски превоз на предмети е должен 
тој превоз да го извршува во согласност со возниот 
ред и со условите предвидени со меѓународен до-
говор. 

Член 48 
Странски превозник не може да извршува ка-

ботажа во меѓународен линиски превоз на товари. 

IV. ОДЗЕМАЊЕ И СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА 
ДОЗВОЛА И ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ПРИС-

ТАП НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПАТИШТА 

Член 49 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на сообраќајот и врските може да донесе 
одлука за одземање или за ставање вон сила на 
дозволата од член 10 односно од член 45 на овој за-
кон, издадена на домашен или странски превозник, 
односно на дозволата од член 32 на овој закон из-
дадена на странски превозник, ако превозникот, и 
покрај претходното предупредување, не го извршу-
ва превозот во согласност со одредбите од овој за-
кон или од меѓународен договор. 

Дозволата од член 10 односно од член 45 на 
овој закон, издадена на странски превозник, може 
да се стави вон сила под условот од став 1 на овој 
член, како и ако надлежниот орган на земјата во 
која превозникот е регистриран одбие да издаде 
соодветна дозвола за југословенски превозник. 

Пред донесувањето на одлуката за одземање 
или за ставање вон сила на дозволата издадена на 
домашен превозник, сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските ќе 
побара мислење од надлежниот орган во републи-
ката односно во автономната покраина, преку чија 
територија се извршува превозот, и од Општото 
здружение на сообраќајот на Југославија. 

Одземање на дозвола според одредбите на ст. 
1 и 2 од овој член може да се изрече во траење од 
три до дванаесет месеци. 

Член 50 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на сообраќајот и врските може да донесе 
одлука за привремена забрана на пристап на ју -
гословенските патишта на товарни возила на стран-
ски превозник кој, и покрај претходното преду-
предување, не го извршува превозот на предмети во 
согласност со одредбите на овој закон или на меѓу-
народен договор. 

Привремената забрана од став 1 на овој член 
може да се изрече во траење од три до дванаесет 
месеци. 

Член 51 
Одлуката за одземање на дозволата и за при-

времена забрана на пристапот на југословенските 
патишта на странски превозник ја извршува ца-
ринскиот орган на граничниот премин односно на 
друго место на кое се врши царински надзор, а на 
кое странското возило почнува да ги користи ју-
гословенските патишта. 

Одлуката за одземање на дозволата на дома-
шен превозник ја извршува надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина во која 
е седиштето на превозникот. 

V. ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ 

Член 52 
Странско возило кое не ги исполнува пропи-

шаните услови во поглед на вкупната тежи-
на, на дозволените димензии на возилото или 
на возилото заедно со предметите на него, односно 
на дозволеното осно оптоварување (вонреден пре-
воз) може да сообраќа на патиштата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија ако е 
издадена дозвола за вонреден превоз со тоа возило. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските, на барање од 
странскиот превозник, кое се поднесува преку ор-
ганизацијата ма здружен труд регистрирана за ра- -
боти на меѓународна шпедиција односно за работи 
на меѓународен транспорт на стоки во патниот 
сообраќај, издава дозвола за вонреден превоз, ако 
утврди, дека за тоа постојат сообраќај нетехнички 
услови. 

Пред издавањето на дозвола за вонреден пре-
воз, сојузниот орган на управата^ надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските ќе прибави мисле-
ње од надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина, како и од самоуправните 
интересни заедници за патишта или од организа-
ците на здружен труд за патишта, за можноста и 
условите под кои може да се изврши вонредниот 
превоз. 

Дозволата од став 2 на овој член важи и како 
дозвола за превоз на предмети од член 37 на овој 
закон. 

Член 53 
Одредбата на член 52 ст. 1 и 3 од овој закон се 

применува и брз домашниот превозник кога во ме-
ѓународниот сообраќај, со свое или со странско во-
зило, извршува превоз во довоз за Социјалистичка 
Федеративна Репубтика Југославија, во одвоз од 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или во транзит преку тешггортлата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 51 
Со посебен пропис се утврдува ко '̂а докумен-

тација мора да се поднесе кон барањето за издава-
ње на дозвола за вонреден превоз. 
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VI. НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТА 

Член 55 
За странско возило кое ги користи патиштата 

во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, освен за возилото со кое се извршува вон-
реден превоз или превоз од член 40 на овој закон, 
се плаќа надомест за патишта, ако со меѓународен 
договор не е определено поинаку. 

За странско возило со кое се извршува вонреден 
превоз, наместо надоместот за патишта од став 1 
на овој член, се плаќа надомест за вонреден превоз 
според тарифата на организацијата на здружен 
труд за патишта односно на самоуправната инте-
ресна заедница за патишта на која и се дадени на 
користење патиштата по кои ее извршува тој 
превоз. 

Член 56 
Надоместот за патишта од член 55 став 1 на 

овој закон се уредува со пропис за надоместите за 
патишта донесен врз основа на овој закон. 

Со прописот од став 1 на овој член се опреде-
луваат основата за плаќање, височината и начинот 
на плаќањето на надоместот. 

Член 57 
АКО моторно возило и приклучно возило имаат 

регистарски ознаки на разни земји, надоместот за 
патишта од член 55 став 1 на овој Закон се напла-
тува во износите кои важат за земјата во која е 
регистрирано секое од тие возила. 

Надоместот за патишта од став 1 на овој член 
не се плаќа за странско возило од член 43 на овој 
закон. 

Член 58 
За странски возила регистрирани во земјите во 

кои соодветната давачка е поголема од надоместот 
за патишта утврден со прописот од член 56 на овој 

! закон, надоместот за патишта може да се зголеми до 
| реципрочниот износ. 
I % 
* Член 59 
: Надоместот за патишта од член 55 став 1 на 
(овој закон го наплатуваат царинските органи.' 

* Начинот на плаќањето, на пресметката, на еви-
денцијата и на повратот на повеќе наплатениот на-
домест за патишта, се уредува со прописи донесени 
врз основа на овој закон. 

Член 60 
Средствата од надоместите за патишта остваре-

ни според член 59 на овој закон се приход на ор-
ганизацијата на здружен труд за патишта, односно 
на самоуправните интересни заедници за патишта. 

Средствата остварени од надоместите за па-
тишта се распоредуваат на организациите односно 
заедниците од став 1 на овој член врз основа на 
договор на надлежните органи во републиките и во 
автономните покраини. 

VII. ОВЛАСТУВАЊА НА ЦАРИНСКИТЕ И НА 
ДРУГИТЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

Член 61 1 

Царинските органи се овластени на граничниот 
Премин односно на друго место каде што се врши 
царински надзор да проверуваат дали странскиот 
превозник има дозвола и други исправи пропишани 
<со овој закон, со други прописи и со меѓународни 
договори. Ако утврдат дека странскиот превозник 
во возилото ја нема пропишаната дозвола, му го 

Забрануваат влегувањето на возилото во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одно-

сно неговото понатамошно движење на југосло-
венските патишта. 

Царинските органи од став 1 на овој член се 
овластени на странскиот превозник привремено да 
му ја одземат дозволата од чл. 10 32 и 45 на овој 
закон, ако се посомневаат во нејзината исправност, 
односно ако превозникот не се придржува кон ус-
ловите од дозволата. Привремено одземената доз-
вола, со записникот за нејзиното привремено одзе-
мање, му се доставува на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на сообраќајот и врските 
во рок од 24 часа, заради донесување на конечна 
одлука. 

Царинските органи од став 1 на овој член ги 
извршуваат одлуките на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на сообраќајот и врските 
од чл. 49 и 50 на овој закон. 

Член 62 
Надлежните органи кои во рамките на својот 

делокруг извршуваат работи на инспекциски надзор 
во меѓународниот патен сообраќај се овластени, на 
местото каде што извршуваат инспекциски надзор, 
да проверуваат дали странскиот превозник има до-
звола и други исправи пропишани со овој закоп, со 
други прописи и со меѓународни договори. Ако 

утврдат дека странскиот превозник ја нема во во-
зилото пропишаната дозвола, му го забрануваат по-
натамошното движење на југословенските патишта 
и го упатуваат на најблискиот граничен премин за-
ради излегување од земјата. 

Инспекциските' органи од став 1 на овој член 
се овластени привремено да му ја одземат на стран-
скиот превозник дозволата од чл. 10, 32 и 45 на овој 
закон, ако се посомневаат во нејзината исправност 
односно ако превозникот не се придржува кои ус-
ловите од дозволата. Привремено одземената дозво-
ла, со записникот за нејзиното привремено одзема-
ње, му се доставува на сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските во 
рок од 24 часа, заради донесување на конечна 
одлука. 

Член 63 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на сообраќајот и врските, по барања од стран-
ските превозници, донесува решенија за враќање 
на повеќе наплатените надомести за патишта од 
член 55 односно од член 58 на овој закон. 

VIII. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ПРОПИСИ, 

Член 64 
Сојузниот извршен совет донесува прописи за: 
1) начинот на плаќањето, пресметката, евиден-

цијата и повратот на повеќе наплатените надомести 
за патишта од член 59 став 2 на овој закон; 

2) постапката и начинот на усогласување возни-
те редови во меѓународниот линиски превоз на пат-
ници од член 74 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сност од надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува прописи за: 

1) надоместот за патишта од член 56 став 1 на 
овој закон; 

2) височината на надоместот за патишта од 
член 58 на овој закон. 

Член 65 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на сообраќајот и врските донесува про-
писи за: 

1) обликот и содржината на дозволата за из -
вршување на меѓународниот превоз предвиден со 
овој закон, ако тие дозволи не се утврдени со ме-
ѓународен договор (член 7); 



Петок, 25 јули 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРJ Број 41 — Страва 1323 

2) образецот на патниот лист За домашниот 
превозник, начинот на неговото водење и постапу-
вањето со него (член 34); 

3) содржината и роковите за доставување на 
•извештаите за искористени странски дозволи за ме-
ѓународен превоз на предмети (член 36 став 2); • 

4) документацијата која се прилага кон бара-
н а т а за издавање дозвола за вонреден превоз 
(член 54); 

5) критериумите, начинот и постапката за 
распределба на странските дозволи на домашни 
превозници за превоз на предмети (член 75). 

Член бб 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на сообраќајот и врските, по потреба, доне-
сува прописи за начинот на извршувањето на меѓу-
народен линиски превоз на предмети. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член «7 
Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице ако извршува 
меѓународен друмски превоз за чие извршување не 
е запишано во судскиот регистар (член 5 став 1). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или во друго правно лице со па-
рична казна од 3.000 до 20.000 динари. 

Член 68 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице или странски пре-
возник: 

1) ако извршува меѓународен линиски превоз 
ка патници на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија без дозвола изда-
дена од страна на сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на сообраќајот и врските 
(член 10); 

2) ако не извршува превоз на патници во согла-
сност со возниот ред или ценовникот или со другите 
услови од дозволата (член 12 и 22); 

3) ако при извршувањето на меѓународен ли-
в ниски превоз на патници со повеќе возила, превозот 

не го извршува со сите возила на целата релација за 
која е одобрен возниот ред (член 13); 

4) ако ги менува возниот ред или ценовникот за 
меѓународниот линиски превоз без одобрение од 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските (член 14); 

5) ако без писмено одобрение од сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот 
и врските го запре меѓународниот линиски превоз 
на«патници (член 19 став 2); 

6) ако во меѓународниот линиски превоз на 
патници извршува каботажа (член 25); 

7) ако меѓународниот линиски превоз на пред-
мети за кој му е издадена дозвола не го извршува 
во согласност со возниот ред и со условите пред-
видени со меѓународен договор (член 47); 

8) ако извршува вонреден превоз на патиштата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија без дозвола за вонреден превоз (член 52 
став 1 и член 53). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд и чи во друго правно лице или возачот 
на странско возило со парична казна од 2.000 до 
15.000 динари. 

Член 69 
Со парична казна од 5.000 до 50,000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 

труд или друго правно лице или странски пре-
возник: 

1) ако продажбата на билети не ја извршува 
преку автобуски станици односно преку посебно 
организирани продажни места (член 15); 

2) ако не се придружува кон одредбите на ме-
ѓународните договори или кон прописите за внатреш-
ниот патен сообраќај во поглед на возниот ред и 
условите на превозот, како и на објавувањето на-
чинот и условите на користење на автобуските ста-
ници и стојалиштата (член 16); 

3) ако на возилото со кое извршува меѓуна-
роден линиски превоз на патници не истакне уоч-
лив натпис со назначување на почетната и заврш-
ната станица (член 17); 

4) ако веднаш по настанувањето на околностите 
што можеле да се предвидат не му го пријави на 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските запирањето на превозот 
(член 18); 

5) ако веднаш по привременото запирање од-
носно најдоцна 15 дена пред денот на трајното запи-
рање на превозот тоа не го објави, преку средствата за 
јавно информирање или на друг вообичаен начин, во 
местото на почнувањето односно на завршувањето 
на линискиот превоз, како и ако за тоа не ги извес-
ти сите автобуски станици и стојалишта 'на тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на кои со возииот ред е предвидено 
качувана и слегување на патници (член 20); 

6) ако при извршувањето на вонлински превоз 
на патници во возилото не се наоѓа уредно пополне-
та контролна исправа — патен лист со список на пат-
ниците потпишан од страна на превозникот и заве-
рен од надлежниот југословенски царински орган на 
граничниот премин (член 34 став 1); 

7) ако не прибави дозвола за меѓународен пре-
воз на предмети, кога меѓународниот превоз во 
одделни земји може да се извршува само врз основа 
на дозвола (член 35 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице или воза-
чот на странско возило со парична казна од 1.000 до 
10.000 динари. 

Член 70 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни странски превозник за прекршок сторен 
на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, и тоа: 

1) ако извршува меѓународен превоз на патници 
со патничко возило без дозвола од надлежниот ор-
ган на својата земја (член 5 став 3); 

2) ако при извршувањето на меѓународниот лини-
ски превоз на патници во возилото не се наоѓа 
оригиналот на дозволата за извршување на тој пре-
воз (член 23); 

3) ако извршува вонлиниски превоз на патници 
од член 31 точ. 3 и 4 на овој закон без дозвола из-
дадена од страна на сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските 
(член 32); 

4) ако оригиналот на дозволата за вонлиниски 
превоз на патници не се наоѓа во странското возило, 
кога тој превоз може да се изврши само со дозвола 
(член 33); 

5) ако при извршувањето на меѓународен пре-
воз на лредмети, кој се извршува врз основа на доз-
вола, во странското возило не се наоѓа оригиналот 
на дозволата за превоз на предмети (член 37 став 4); 

6) ако без дозвола извршува вантрешен превоз 
на предмети помеѓу одделни места во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија (член 41 
став 1); 

7) ако без дозвола извршува превоз од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 



Страна 1324 — Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 јули 1980 

трети зимји, односно од трета земја во Социјали-
стичка Феде];ативна Република Југославија (член 
42 ст. 1 и 2); 

8) ако извршува каботажа во меѓународен ли-
ниски прегоз на предмети (член 48). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и возачот на странско ЕОЗИЛО со парична 
казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 71 
Со парична казна од 5.000 до 50 ООО динари ќе, 

се казни за прекршок организација па здружен 
труд или друхо правно лице: 

1) ако при извршувањето на меѓународен пре-
воз екипажот нема во возилото дозвола за превоз 
или други пропишани исправи (член 7); 

2) ако на сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските, во рок од 15 
дена од денот на истекот на тримесечје™, не му 
достави податоци за бродот на извршените возења 
и на превезените патници во едната и другата на-
сока (член 30); 

3) ако во извршувањето на меѓународен превоз 
на предмети користи зачупено странско возило без 
дозвола од сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските (член 43 
став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице, а за пре-
кршокот од точка 1 став 1 на овој член и возачот, 
со парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 72 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако со патничко 
возило во сопственост на граѓанин извршува јавен 
превоз на лица (такси-превоз) во меѓународниот 
сообраќај без дозвола од надлежниот орган за 
извршување на таков превоз во земјата или без 
посебна дозвола од истиот орган за извршување па 
таков превоз во меѓународниот сообраќај (член 5 
став 2). 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Прописот од член 64 став 2 точка 1 ќе се донесе 

во рок од 90 дена, а прописите од член 64 став 1 
точка 1 и од член 65 точ. 1, 2, 3 и 4 од овој закон 
•— во рок од шест месеци од денот на неговото вле-
гување во сила. 

Член 74 
Ако самоуправната спогодба од член 28 на овој 

закоп не се склучи во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето, во сила на овој закон, постапката 
и начинот на усогласување на возните редови за 
меѓународен линиски превоз на патници ќе ги 
утврди Сојузниот извршен совет во рок од следните 
90 дена. 

Прописот од став 1 на овој член важи додека 
не се склучи* самоуправна спогодба од член 28 на 
овој закон. 

Член 75 
* Ако самоуправната спогодба од член 35 став 3 

на овој закоп не се склучи во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон, кри-
териумите. начинот и постапката за распределба 
на странските дозволи за превоз на предмети ќе ги 
утврди сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на сообраќајот и врските во рок од след-
ните 60 дена. 

Прописот од став 1 на овој член важи додека 
не се склучи самоуправната спогодба од член 35 
став 3 на овој закон. 

Член 76 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за превозот во меѓу-
народниот друмски сообраќај („Службен лист 
СФРЈ", бр. 24/74), освен Тарифата за надоместите 
за странски возила, која е составен дел на тој закон, 
а која престанува да важи со денот на влегувањето 
во сила на прописот за надоместот за патишта до-
несен врз основа на член 64 став 2 точка 1 од овој 
закон. 

Член 77 
Овој закон влегува во сила шеесетиот ден од 

денот1 на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
\ 

665. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС 
НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТА-

НОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за попис на населението, 
домаќинствата и становните во 1981 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соју-
зниот собор од 17 јули 1980 година. 

П бр. 15 
17 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Ппртседате »^твотг па СФРЈ, 

Цвиетин Мијатов«ќ, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПОПИС ПА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВА-

ТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија, од 1 до 15 април 1981 година, ќе се из-
врши попис на населението, домаќинствата и ста-
новпиците (во натамошниот текст: попис). 

Пописот ќе се изврши според состојбата на ден 
31 март 1981 година во 24 часот. 

Непосредно по извршениот попис ќе се спроведе 
статистичка контрола на квалитетот на податоците 
собрани со пописот. 

Член 2 
Со пописот ќе се опфатат: 
1) државјаните на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија, странските државјани и 
лицата без државјанство, што имаат живеалиштево 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, без оглед на тоа дали во моментот на пописот 
се наоѓаат во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија или во странство; 

2) домаќинствата на лицата од точка 1 на овој 
став; 

3) становите и другите настанети простории. 
Со пописот ќ е се опфатат и државјаните на Со* 

ција листичка Федеративна Република Југославија, 
странските државјани и лицата без државјанство^ 
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што имаат живеалиште во странство, а кои во мо-
ментот на пописот ќе се затекнат на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, со пописот нема да се опфатат дипломатскиот 
персонал на странските дипломатски и конзуларни 
претставништва и членовите на нивните семејства, 
како ни становите во сопственост на странски 
држави. 

Член 3 
За лицата опфатени со пописот ќе се соберат 

податоци за: презимето и името, називот на местото 
(населбата) и општината во која живеат или при-
времено престојуваат, работат, односно посетуваат 
училиште; причината за отсутност од местото на 
постојаното живеење, односно за присутност во 
местото на пописот; полот, датумот на раѓањето, 
местото и општината на раѓањето, брачната состој-
ба; припадноста на народ, народност или етничка 
група; мајчиниот јазик, писменоста, училишната 
подготовка, посетувањето на училиште; бројот на 
живородени деца, местото и општината од кон ^ се 
доселени и годината на доселувањето; занимањето, 
повременото вршење на други работи заради стек-
нување средства за живот, општествено-економска-
та положба, дејноста и изворите на средства за 
живот. 

Покрај податоците од став 1 на овој член, со 
пописот ќе се ооберат: 

1) за лицата во работен однос — и податоци за 
фирмата односно називот и матичниот број на ор-
ганизацијата на здружен труд и друга организација 
односно заедница, како и за единицата во состав во 
која работат, степенот на нивното стручно образо-
вание, зачестеноста на враќање од местото на рабо-
та во местото на живеење и траењето на работата 
надвор од местото на живеење; 

2) за учениците и студентите што посетуваат 
училиште надвор од местото во кое постојано жи-
веат — и податоци за зачестеноста на враќањето 
во тоа место; 

3) за граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство — и податоци 
за називот на државата во која престојуваат и за 
времето поминато на работа ка ј странски работода-
вец или за самостојната работа; 

4) за граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство што пред по-
писот ќе се вратат од работа ка ј странски работо-
давец или од самостојна работа во странство — и 
податоци за времето поминато на таа работа од 
1965 година до пописот. 

Член 4 
Со пописот на домаќинствата ќе се соберат по-

датоци за: презимето и името на лицето на кое се 
води домаќинството, членовите на домаќинството и 
другите лшха што живеат во домаќинството или 
што во него ќе се затекнат во моментот на пописот, 
како и за називот на местото, улицата и бројот на 
зградата вз која тие лица живеат, односно во која 
ќе се затекнат; односот на одделните членови на 
домаќинството спрема лицето на кое се води до-
домаќмнството; правната основа за користење на 
стан, поседување на зграда или стан за одмор и 
рекреација; постоењето на бунар во дворот; делов-
ната соработка на членовите на домаќинството со 
земјоделска задруга или во рамките на други ф о р -
ми на здружување на земјоделците или со органи-
зација на здружен труд; површината на сопствено, 
користено и обработлив© земјиште, како и основни 
податоци за добиточниот фонд, живината, коњани-
ците со пчели, тракторите и комбајните. 

Член 5 
Со пописот на становите ќе се соберат податоци 

за називот на местото, улицата и бројот на згра-
дата во која се наоѓа станот; површината на станот 
и бројот на собите, опременоста на станот со кујна, 
исталации и санитарни простории, сопственоста нѓ 
станот, користењето на станот (за домување, одмор 
и рекреација, вршење на деловна дејност), катот на 
кој станот се наоѓа, годината на изградбата, видот 
на зградата и материјалот на надворешните ѕидови 
на зградата. 

Член 6 
Лицето опфатено со пописот е должно на сите 

прашања содржани во пописните обрасци да даде 
точни и потполни одговори. 

Податоци за отсутните членови на домаќинство-
то даиа членот на домаќинството кому податоци-
те најдобро му се познати, а за децата до петнаесет 
години — еден од родителите или старателот. 

Лицето опфатено со пописот не е должно да се 
изјаснува на кој народ, народност, односно на која 
етничка група и припаѓа, а пописниот образец мора 
да содржи поука за тоа. 

Член 7 
Ако попишувачот во време на пописот не го 

затекне во станот лицето опфатено со пописот, а 
податоците не може да ги собере на начинот пред-
виден во член 6 став 2 на овој закон, ќе остави 
писмено известување дека тоа лице е должно до 
20 април да се јави ка ј надлежниот орган заради 
давање податоци во врска со пописот. 

Член 8 
Основна и друга организација на здружен труд, 

здружение и заедница на организации на здружен 
труд, договорна организација на здружен труд, бан-
ка, заедница за осигуравање на имоти и лица и 
друга финансиска, организација, земјоделска и дру-
га задруга, самоуправна интересна заедница, орган 
и организација на ошптествено-политичка заедни-
ца, општествено-политичка организација, друга 
општествена организација, друга самоуправна .ор-
ганизација и заедница, како и здруженијата на гра-
ѓани се должни до 20 март 1931 година, на секој 
работник што засновал саботен однос со нив, да му 
дадат на пописниот образец податоци за називот 
односно фирмата, адресата и матичниот број на 
организацијата на здружен труд и друга органи-
зација односно заедница, како и на единицата во 
состав во која работат и дејноста во која органи-
зацијата односно заедницата е распоредена, односн9 
овие податоци за здружение на граѓани а од еви-
денцијата во областа на работата — податоци за 
училишната подготовка, занимањето и степенот на 
стручното образование на работникот. 

Член 9 
Лицата што ќе бидат определени за попишува-

чи, инструктори, контролори или за вршење на дру-
ги задачи и работи во врска со пописот, се должни 
во тоа својство да учествзгваат во пописот. 

Член 10 
Лицата од член 9 на овој закон се должни да ги 

чуваат како службена тајна сите податоци собрани 
од поединци што се однесуваат на нивните лични, 
семејни и имотни услови. 

Член 11 
Пописот го организираа* и спроведуваат сојуз-

ната организација надлежна за работите на стати-* 
етиката, сојузните органи на управата и сојузните 
организации определени со овој закон, надлежните 
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органи во републиките и надлежните органи во 
автономните покраини. 

Член 12 
Сојузната организација надлежна за работите 

на статистиката, во соработка со надлежните ор-
гани з а работите на статистиката на републиките и 
надлежните органи за работите на статистиката на 
автономните покраини: изработува методологија на 
пописот со единствени дефиниции на единиците и 
обележјата и со единствени класификации и содр-
жина на обработките и публикационите табели од 
интерес за целата земја; изработува методологија 
и спроведува статистичка контрола на квалитетот 
на подотоците собрани со пописот; утврдува един-
ствени критериуми за откривање и автоматско 
исправање на грешките во пописниот материјал; ја 
усогласува работата врз изработката на програмите 
за логичка контрола; ја усогласува работата врз 
изработката на табелите според единствена програ-
ма од интерес за целата земја. 

Сојузната организација надлежна з а р а б о т и т е 
на статистиката обезбедува пописен материјал за 
попис на граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република ЈЈТОС давија во странство и за попис на 
лицата на отслужување на воениот рок, изработува 
табели на резултатите од пописот за територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и ги објавува резултатите од пописот спо-
ред единствена програма, со податоците од интерес 
за целата земја. 

Член 13 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите ^а народна одбрана организира и спроведува 
попис на лицата на отслужување на воениот рок и 
на лицата што во моментот на пописот ќе престо-
јуваат во воена објекти. 

Член 14 
Сојузниот орган на управата надлежен за над-

ворешни работи организира и спроведува попис на 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на работа во: дипломатски и кон-
зуларни претставништва на Социјалистичка Феде-
ративна Репз^блика Југославија во странство; во 
сопствени претпријатија и мешовити претпријатија 
во странство; во сопствени банки односно сопствени 
финансиски организации и мешовити банки, односно 
мешовити финар1сиски организации во странство; во 
сопствени осигурителни односно реосигурителни 
организации и мешовити осигурителни односно рео-
сигурителни организации во странство; БО постојани 
деловни единици и привремени деловни единици во 
странство; во заеднички стопански претставништва во 
странство; БО Организацијата на обединетите нации 
и во нејзините организации, како и попис на гра-
ѓаните што се ангажирани по основ на меѓународна 
техничка и друга соработка, како и на членовите на 
домаќинствата што со наведените лица- престоју-
ваат во странство. 

Член 15 
Сојузната организација надлежна за работите 

на статистиката, сојузниот орган на управата надлеж-
ен за надворешни работи, сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на трудот, здравството 
и социјалната заштита и сојузната организација 
надлелша за работите на вработувањето, во сора-
ботка со надлежните органи во републиките и 
надлежните органи во автономните покраини, го ор-
ганизираат и спроведуваат пописот на граѓаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
што работат во странство к а ј странски работодавци 
или самостојно, како и на членовите на домаќин-
ствата што престојуваат со нив. 

Член 16 
Функционерот кој раководи со сојузната ор-

ганизација надлежна за работите на статистиката 
ќе ја попише содржината на пописните обрасци и 
ќе даде стручно-методолошко упатство за органи-
зирање и спроведување на пописот. 

Функционерот кој раководи со сојузната ор-
ганизација надлежна за работите на статистиката 
е должен, пред давањето на упатството од став 1 
на овој член, да прибави мислење, и тоа: 

1) од сојузниот секретар за народна одбрана 
— во поглед на пописот на воените и граѓанските 
лица во служба во Југословенската народна армија 
и на лицата на отслужување на воениот рок; 

'2) од "функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни ра-
боти — во поглед на »описот на лицата од член 14 
на овој закон; 

3) од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи, 
од функционерот ка ј раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на трудот, здрав-
ството и социјалната заштита и од функционерот 
к а ј раководи .со сојузната организација надлежна 
за работите на вработувањето — во поглед на по-
писот на лицата од член 15 на овој закон. 

Член 17 
Сојузната организација надлежна за работите 

на статистиката ќе ги објавува: 
1) првите 'резултати од пописот за Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија, за ре-
публиките, за автономните покраини и за општини-
те — во рок од 30 дена од денот на завршувањето 
на попишувањето; 

2) резултатите од пописот од интерес за целата 
земја — според утврдената програма за обработка 
во времето од 1 декември 1981 година до 30 јуни 
1983 година. 

Член 18 
Сојузната организација надлежна за работите 

на статистиката ќе му поднесува на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја извештаи за - извршувањето на Програмата на 
работите и задачите на сојузните органи и орга-
низации во пописот на населението, домаќинствата 
и становите во 1981 година и за потрошокот на 
средствата за финансирање на таа програма — до 
крајот на март секоја година за претходната годи-
на, а до крајот на март 1984 година ќе поднесе ко-
нечна пресметка на потрошените средства. 

Член 19 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динри ќе се 

казни за прекршок основна и друга организација на 
здружен труд, здружение и заедница на органи-
зации на здружен труд, договорна организација на 
здружен труд, банка, заедница за осигурување на 
имоти и лица и друга финансиска организација, 
земјоделска и друга задруга, самоуправна интересна 
заедница и друга самоуправна организација и за - . 
едницп, односно здружение на граѓани ако до 20 
март 1981 година не му даде на пописниот образец 
на секој работник што засновал работен однос во 
неа односно во здружение на . граѓани податок за' 
називот односно фирмата, адресата, матичниот број ̂  
на организацијата на здружен труд и друга орга-
низација односно заедница, како и на единицата во , 
состав во која работи и дејноста во која е распоре-
дена, односно на здружението на граѓани, а од еви- ч 
денцијата во областа на работата — податок за 
училишната подготовка, занимањето и степенот на 
стручното образование на работникот, (член .8). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни: . 
за прекршок и одговорното лице со парична казна 
од 1.000 до 5.000 динари (член 8). г ,/ 

у ' - Л-'"'"' е 



Петок:, 25 јули 198(1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 41 — Страна 129§ 

Член 20 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во органот 
и организацијата на општественз-политичката заед-
ница, во општествено-политичката организација и 
во општествената организација кое до 20 март 1981 
година на пописниот образец не му даде на секој 
работник што засновал работен однос во нив по-
датоци за називот, адресата и матичниот број на 
органот односно организацијата во која работи и 
дејноста во која е распоредена, а од евиденцијата 
во областа на работата — податоци за школската 
подготовка, занимањето и степенот на стручното 
образование на работникот (член 8). 

Член 21 
Со парична казна од 5.000 динари или со казна 

затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок лицето 
од член 9 на овој закон кое во пописот ќе влијае 
врз граѓанин, против неговата желба, да се изјасни 
за припадноста на народ, народност, односно етнич-
ка група (член 9 во врска со член 6 став 3). 

Член 22 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок лицето од член 9 на овој закон 
кое. без оправдана причина, ќе одбие да учествува 
во извршувањето на задачите и работите од тој 
член. 

Член 23 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок лицето опфатено со пописот, 
кое ќе одбие да му ги даде на лицето од член 9 на 
овој закон податоците што се бараат со пописот, 
или ќе даде неточни податоци, или ќе го оневозмо-
жи проверувањето на дадените податоци (чл. 3, 
4 и В). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

666. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВА-
Њ Е НА ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО 

Со прогласува Законот за задолжување на На-
родната банка на Југославија во странство заради 
обезбедување на ликвидноста на Југославија во пла-
ќањата со странство, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 17 јули 1980 година. 

П бр. 19 
17 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Заради одржување на ликвидноста на Југослав 

вија во плаќањата со странство во 1980 и 1981 го-
дина, Народната банка на Југославија може да зе-
ма кредити во странство со рок за враќање подолг 
од една година. 

Кредитите од став 1 на овој член можат да се 
земаат до вкупниот обем утврден со заклучокот на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, 

Член 2 
За кредитите од член 1 на овој закон Народна-

та банка на Југославија ќе обезбеди најповолни ус-
лови во поглед на каматите, должината на рокот 
за враќање на кредитите и должината на рокот до 
првата отплата на кредитите, и на другите трошо-
ци под кои се склучуваат договорите за тие креди-
ти. 

Народната банка на Југославија е должна за 
склучените кредити, по потреба, а задолжително по 
истекот на секое тримесечје, на Сојузниот извршен 
совет и на Собранието на СФРЈ да им поднесува 
извештај за условите под кои се склучени тие кре-
дити. 

Член 3 
Народната банка на Југославија ќе ги обезбеди 

отплатите на кредитите со каматите од член 1 на 
овој закон, согласно со одредбите на Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

667. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУ-
ВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕ-
ВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДАТОЦИ 
ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛА-
МА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОР-
СКИ ХОНОРАРИ, ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУ-
АЛНИ УСЛУГИ И ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВА НА 

ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства за испла-
тување на дневници за службени патувања, надо-
мести за трошоците за превоз на службено пату-
вање,. издатоци за репрезентација, издатоци за ре-
клама и пропаганда, издатоци за авторски хонора-
ри, издатоци за интелектуални услуги и издатоци 
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по основа на договор за дело, во 1980 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 17 јули 1980 година. 

П бр. 17 
17 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДАТО-
ЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛА-
МА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОР-
СКИ ХОНОРАРИ, ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУ-
АЛНИ УСЛУГИ И ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВА НА 

ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на распола-

гањето со дел од општествените средства за испла-
тување на дневници за службени патувања, надо-
мести за трошоците за превоз на службено патува-
ње, издатоци за репрезентација, издатоци за рекла-
ма и пропаганда, издатоци за авторски хонорари, 
издатоци за интелектуални услуги и издатоци по 
основа на договор за дело, во 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ, број 5/80) во член 2 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Организациите на здружен труд и нивните ра-
ботни заедници што во Одлуката за единствена 
класификација на дејностите се распоредени во об-
ластите 01. до 10, основните организации во област 
та на образованието, науката, културата и информа-
циите распоредени во областа 12, како и основните 
организации на здружен труд во областа на здрав-
ствената и социјалната заштита распоредени во об-
ласта 13 на таа одлука, можат во 1980 година да 
располагаат со општествени средства за исплату-
вање дневници за службени патувања и надомести 
за трошоците за превоз на службено патување до 
височината што со одлука за височината на тие 
издатоци ја утврдил органот на управувањето на 
основната организација, односно на работната заед-
ница со тоа што тие издатоци во 1980 година да 
растат побавно за 10 процентни поени од растежот 
на доходот во 1980 година во однос на 1979 година". 

По став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат: 
„Основните организации на здружен труд кои, 

БО рамките на својата редовна дејност, изведуваат 
инвестициони работи надвор од своето седиште или 
вршат дејност на јавен сообраќај и работните заед-
ници ' што извршуваат работи за тие организации, 
можат во 1980 година да располагаат со општествени 
средства за исплатување дневници за службени пату-
вања и надомести за трошоците за превоз на служ-
бено патување до височината што со одлука за 
височината на тие издатоци ја утврдил органот на 
управување на основната организација односно на 
работната заеднина на здружен труд, со тоа што тие 
издатоци во 1980 година не можат да растат пове-
ќе од растежот на доходот во 1980 година во однос 
на 1979 година. 

По исклучок, од одредбите на ст. 1 до 3 од овој 
член, корисниците на општествени средства можат 
во 1980 година да исплатуваат дневници за служ-
бени патувања и надомести за трошоците за превоз 
на службено патување за потребите на функцио-
нирањето на делегатскиот систем и за потребите на 
извршувањето на инспекциски работи во височи-
ната на утврдените приходи." 

Член 2 
Во член 4 став 2 зборовите: „основните органи-

зации на здружен труд во областа на земјоделство-
то и градежништвото и организациите на здружен 
труд и други корисници на општествени средства 
во областа на образованието, науката, културата и 
информациите, освен изнајмувањето, дистрибуција-
та и прикажувањето на филмови" се заменуваат 
со зборовите: „организациите на здружен труд и 
други корисници на општествени средства што вр-
шат дејност во областа на земјоделството, шумар-
ството, градежништвото, образованието, науката, 
културата, информациите и здравствената и соци-
јалната заштита и корисниците на општествени сред-
ства кои вршат хидрометеоролошки работи освен 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства што се занимаваат со из-
најмување и дистрибуција на филмови", а зборови-
те: „од растежот на доходот" се заменуваат со збо-
ровите: „од растежот на доходот односно приходот". 

Член 3 
Во член 5 став 2 по зборовите: „што е вршена" 

се додаваат зборовите: „заради унапредување на 
странскиот туристички промет во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, како и". 

Член 4 
Во член б став 2 по зборовите: „што се зани-

маваат со снимање на филмови" се додаваат збо-
ровите: „како и организациите на здружен труд и 
други корисници на општествени средства во об-
ласта на науката и културата", а зборовите: „од 
растежот на доходот се заменуваат со зборовите: 
„од растежот на доходот односно приходот". 

Член 5 
По член 9 се додава член 9а кој гласи: 
„Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

издатоците што се исплатуваат за потребите на на-
родната одбрана, општествената самозаштита и суд-
ските постапки,. на издатоците што се исплатуваат 
БО управна постапка за спроведување на комасаци-
ја, арондација и експропријација, како и на издато-
ците што се исплатуваат од посебни наменски сред-
ства заради подготвување на спроведувањето на 
пописот на населението, домаќинството и становите 
во 1981 година, спроведување на статистичките ис-
тражувања во 1980 година предвидени со Одлуката 
за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1980 го-
дина, спроведување на научни истражувања за по-
требите на подготвувањето на среднорочните и дол-
горочните општествени планови на Југославија, на 
републиките и на автономните покраини, на орга-
низирањето на меѓународни собири во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и на 
учеството на меѓународни собири во согласност со 
преземените обврски утврдени со програмата на 
надлежните органи и организации и општите здру-
женија на организациите на здружен труд за Д980 
година." 

Член в 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1'. 
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668. 

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузни-
от собор од 17 јули 1980 година и на седницата на 
Соборот на републиката и .покраините од 17 јули 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЛУЖ-

БИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ", бр. 18/76) то-
чка 9 се менува и гласи: 

„Работниците во службите на Собранието на 
СФРЈ ги уредуваат и остваруваат своите права, об-
врски и одговорности од работниот однос и другите 
свои самоуправни права, обврски и одговорности 
во согласност со законот, со другите прописи и оп-
шти акти на Собранието на СФРЈ, со општествени-
те договори, со самоуправните спогодби и со одред-
бите на оваа одлука." 

2. Точка 61 се менува и гласи: 
„Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, 

во поглед на раководењето со работата на служби-
те и засновањето на работен однос, остварувањето 
на правата, обврските и одговорностите од работни-
от однос и на престанувањето на работниот однос на 
работниците во работната заедница ги има права-
та и должностите на функционер кој раководи со 
сојузен орган на управата." 

3. Називот на поглавјето III се менува и гласи: 
„III, Начела на внатрешната организација и работа 
на службите на Собранието на СФРЈ". 

4. Во поглавје III се додава нова точка 68а која 
гласи: 

„68а. Општиот акт за внатрешната организација 
и работа на службите на Собранието на СФРЈ и оп-
штитот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите во е лу либите на Собранието на СФРЈ ги до-
несува Претседателството на Собранието на СФРЈ, 
на предлог од генералниот секретар на Собранието 
но СФРЈ, а по прибавено мислење од работната 
заедница на службите на Собранието на СФРЈ и 
врз основа на мислење на Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ / ' 

5. Во точка 69 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Врз раководните работници на должностите од 

став 1 на ова точка и од точка 56 на оваа одлука се 
применуваат одредбите на Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата што 
се однесуваат на положбата, овластувањата и одго-
ворностите на раководните работници во сојузните 
органи на управата и во сојузните организации, на 
начин и под условите утврдени со оваа одлука." 

6. Во точка 70 став 1 збора вите: „лицата на 
функциите" се заменуваат со зборовите: „раковод-
ните работници на должностите". 

Во став 2 зборовите: „лицата на функциите" 
се заменуваат со зборовите: „раководните работници 
на должностите". 

7. Во точка 71 став 1 зборот: „Лицата" се заме-
нува со зборовите: „Раководните работници" 

Во став 2 зборовите: „лицата на функциите" се 
заменуваат со зборовите: „раководните работници 
на должностите", а зборовите: „врз основа на усо-
гласен став со надлежното тело" се заменуваат со 
зборовите: „по претходно прибавено мислење од 

»надлежното тело". 
8. Точка 72 се менува и гласи: 

„При именувањето односно назначувањето на 
раководителите на службите и назначувањето на 
раководните работници од тач. 56 и 69 на оваа од-
лука и на определени стручни работници во служ-
бите на Собранието на СФРЈ се води сметка за на-
ционалниот состав и се обезбедува учество на со-
одветните органи во републиките односно во авто-
номните покраини во подготвувањето нд предлози-
те за именување односно назначување на тие рабо-
тници, во согласност со утврдените начела на кад-
ровската политика во федерацијата." 

9. Точ. 74 и 75 се бришат. 
10. Називот на поглавјето V се менува и гласи: 

„V. Начин на остварување на самоуправните права, 
обврските и одговорностите на работниците во ра-
ботната заедница и работен однос на работниците." 

11. Во поглавје V се додаваат нови точ. 76а и 
766 кои гласат: 

„76а. Врз работниците во работната заедница на 
службите на Собранието на СФРЈ се применуваат 
одредбите на Законот за основите на системот на 
дрл^авната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата што се однесуваат на 
остварувањето на самоуправните права, обврските и 
одговорностите, на работните односи на работници-
њето и на стекнувањето, утврдувањето и распореду-
вањето на доходот на работната заедница и распоре-
дувањето на доходот на работната заедница и распре-
делбата на средствата за лични доходи и за заеднич* 
ка потрошувачка на работниците во работните за-
едници на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

766. Работниците во работната заедница на 
службите на Собранието на СФРЈ ги остваруваат 
своите самоуправни права,, обврски и одговорности 
во согласност со природата на задачите и работите 
што ги извршуваат и со одговорноста што ја имаат 
во вршењето на тие задачи и работи. 

Остварувањето на самоуправните права, обвр-
ски и одговорности на работниците во работната за-
едница на службите на Собранието на СФРЈ, стек-
нувањето, остварувањето и распоредувањето на до-
ходот на работната заедница на службите на Собра-
нието на СФРЈ и распределбата на средствата за ли-
чни доходи на работниците во работната заедница 
на службите на Собранието на СФРЈ се уредуваат 
на начин со кој се обезбедува особено: лична одго-
ворност на работниците за стручно, совесно и уре-
дно вршење на доверените задачи и работи; проја-
вување на потребната иницијатива и креативност 
на работниците во вршењето на доверените задачи 
и работи; мерење на постигнатите резултати на ра-
ботниците во вршењето на доверените задачи и ра-
боти и личен придонес на работниците во извршу-
вањето на стручните и на другите работи што се 
ставени во делокруг на службите на Собранието на 
СФРЈ, во согласност со одредбите на оваа одлука." 

12. Во точка 77 став 2 се менува и гласи: 
„Работниците во работната заедница на служ-

бите на Собранието на СФРЈ своите самоуправни 
права, обврски и одговорности ги остваруваат во 
работната заедница, а свои одделни самоуправни 
права ги остваруваат во работната единица, на начин 
утврден со Статутот и со другите самоуправни оп-
шти акти на работната заедница." 

13. Во точка 78 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Работната заедница на службите на Собранието 

на СФРЈ донесува свој статут со кој, во согласност 
со законот и со одредбите на оваа одлука, се уре-
дуваат самоуправните права, обврски и одговорно-
сти на работниците и начинот на нивното оствару-
вање, организацијата и работата на органите на 
работната заедница, како и другите прашања од. 
значење за работната заедница. 

Работната заедница на службите на Собранието 
на СФРЈ ги донесува и другите свои самоуправни 
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општи акти со кои, во согласност со Статутот на ра-
ботната заедница, поблиску се уредуваат самоуправ-
ните права, обврски и одговорности на работниците во 
работната заедница и ЕО работната единица и на-
чинот на нивното остварување. 

Со предлозите на статутот и на другите самоуп-
равни општи акти на работната заедница, Советот 
на работната заедница го запознава генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ." 

14. Во точка 78 ст. 3 и 4 се менуваат, и стануваат 
нова точка 79 која гласи: 

„79. Ако самоуправниот општ акт на работната 
заедница односно ако поединечниот акт на работ-
ната заедница не е во согласност со Уставот, со за-
конот или со друг пропис, генералниот секретар на 
Собранието на СФРЈ има право и должност да го 
запре од извршување таквиот акт и да им предложи 
на работниците односно на Советот на работната 
заедница во определен рок да го изменат својот акт. 
Доколку работниците, односно Советот на работната 
заедница не ќе го изменат својот акт, генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ ќе го извести 
Претседателството на Собранието на СФРЈ заради 
донесување одлука за тоа. 

Кога генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ ќе оцени дека со самоуправниот општ акт на 
работната заедница односно со поединечниот акт на 
работната заедница се доведува во прашање навре-
меното и успешното извршување на задачите и 
работите на службите на Собранието на СФРЈ, по-
ради што можат да настапат штетни последици, ќе 
ги предупреди работниците односно Советот на ра-
ботната заедница што го донеле таквиот акт. 

Ако работниците односно Советот на работната 
Заедница не постапат во согласност со предупреду-
вањето, генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ ќе го запре од извршување таквиот акт и 
ќе му предложи на Претседателството на Собранието 
на СФРЈ да донесе одлука за тоа." 

15. Точка 79 се брише. 
16. По точка 79 се додава нова точка 79а која 

гласи: 
„79а. Општите акти за стручната подготовка и 

за стручното образование на работниците во служ-
бите на Собранието на СФРЈ ги донесува генерал-
ниот секретар на Собранието на СФРЈ, водејќи 
Сметка за соодветните ставови на соборите, односно 
на работните тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ, по прибавено мислење од работната заедни-
ца." 

17. Точка 80 се менува и гласи: 
„Работниците во работната заедница ги разгле-

дуваат програмите и плановите за работа на служ-
бите на Собранието на СФРЈ и начинот на нивното 
извршување, како и прашањата што се однесуваат 
на организирањето вршење на задачите и работите 
и на унапредувањето на работата на службите на 
Собранието на СФРЈ, поведуваат иницијативи и му 
даваат мислења и предлози на генералниот секре-
тар, односно на раководителот на службата на Со-
бранието на СФРЈ за прашањата што се од интерес 
за организацијата и работата на службите на Со-
бранието на СФРЈ. 

Работниците во работната заедница му даваат 
мислења и предлози на генералниот секретар на 
Собранието на СФРЈ за прашањата што се од зна-
чење за нивната општествено-економска положба 
и за остварувањето на нивните самоуправни права, 
обврски и одговорности." 

18. По точка 80 се додаваат нови точ. 80а до 
80г кои гласат: 

„80а. Работникот има право да изјави жалба, 
односно приговор до Претседателството на Собрани-
ето на СФРЈ заради донесување конечна одлука по 
жалбата, односно приговорот кон поединечниот акт 
со кој е одлучено: 

— за изборот на кандидат според конкурсот за 
засновање работен однос, во случај кога кандида-
тот што учествувал на конкурсот смета дека кон-
курсот не е спроведен во согласност, со законот, или 
е избран кандидат што не ги исполнува утврдените 
услови — во рок од осум дена од денот на доставу-
вањето на известувањето за извршниот избор; 

— за распоредувањето на работник, без него-
ва согласност, на други соодветни задачи и работи 
БО службите на Собранието на СФРЈ, во случај ко-
га работникот не ги извршува задачите и работите 
на задоволителен начин. 

806. Претседателството на Собранието на СФРЈ: 
— ги пропишува задачите и работите во служ-

бите на Собранието на СФРЈ за чие вршење може 
да се заснове работен однос без јавен конкурс ако 
тоа го бараат природата на вршењето на задачите 
и работите или одговорностите за извршувањето 
на работите или други посебни услови за работа; 

— пропишува кои работи во службите на Со-
бранието на СФРЈ можат да се вршат како привре-
мени, односно повремени работи, и кои можат со до-
говор да му се доверат на лице до кое не се засно-
ва работен ОДНОС; 

— го утврдува распоредот на работното врме и 
другите прашања во врска со работното време во 
службите на Собранието на СФРЈ; 

— ги утврдува случаите во кои може во опреде-
лени служби на Собранието на СФРЈ да се воведу-
ва работа подолга од полното работно време, во со-
гласност со општествениот договор; 

— формира второстепена дисциплинска коми-
сија и именува претседател и два члена на дисци-
плинската комисија и нивни заменици; 

— го определува начинот на остварување на 
дисциплинската одговорност на раководните работ-
ници во службите на Собранието на СФРЈ што ги 
назначува тоа. * . 

Претседателството на Собранието на СФРЈ од-
лучува за ставањето на располагање на работници-
те во работната заедница, кога тоа го бараат особе-
ни потреби на службата. 

80в. Доходот на работната заедница го сочину-
ваат остварените средства за лични доходи и за за -
едничка потрошувачка. 

Доходот на работната заедница го сочинуваат 
непотрошените средства за материјални трошоци до 
кои се дошло со залагање на работниците во работ-
ната заедница. Во целост или определен дел од тие 
средства се пренесуваат во доходот, ако одлука за 
тоа донела Административната комисија на Собра-
нието на СФРЈ. 

80г. Административната комисија на Собрание-
то на СФРЈ, по прибавено мислење од генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ, дава оцена за 
придонесот на работната заедница во остварувањето 
на задачите и работите на службите на Собранието 
на СФРЈ, заради утврдување на височината на 
средствата што работниците ги остваруваат како 
доход на работната заедница, по правило по исте-
кот на годината за која се дава оцена за тој при-
донес." 

19. Во точка 82 став 1 по зборовите: „републич-
ките устави" се додаваат зборовите^ „и на јазиците 
на албанската и унгарската народност (албански 
јазик и унгарски јазик)". 

Во став 2 по зборовите: „автономна покраина" 
се додаваат зборовите: „а на територијата на авто-
номната покраина и на јазикот на албанската, од-
носно на унгарската народност (албански јазик, од-
носно унгарски јазик),, и по зборовите: „што ќе го! 
определи тој" се додаваат зборовите: „или на јази-
кот на албанската односно на унгарската народност 
(албански јазик односно унгарски јазик}". 
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20. Точка 84 се менува и гласи: 
„Општиот акт за внатрешната организација и 

работа на службите на Собранието на С Ф Р Ј и оп-
штиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите во службите на Собранието оа С Ф Р Ј ќе се 
донесат најдоцна во рак од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука." 

21. Точка 85 се менува и гласи: 
„Врз работниците во службите на Собранието 

на СФРЈ што, по влегувањето во сила на општиот 
акт за систематизацијата на задачите и работите во 
службите на Собранието ка СФРЈ донесен врз ос-
нова на оваа одлука, не ќе бидат распоредени на 
задачи и работи во службите на Собранието на 
СФРЈ, се применуват одредбите на чл. 393 и 394 од 
Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата." 

22. По точка 85 се додава нова точка 85а која 
гласи: 

„85а Одредбите на оваа одлука се применуваат 
и врз Секретаријатот за законодавство на Собрани-
ето на СФРЈ и врз Бирото за претставки и попла-
ки на Собранието на СФРЈ, чиишто организација и 
работа се уредени со посебни одлуки на Собрани-
ето на СФРЈ." 

23. Статутот и другите самоуправни општи акти 
на работната Заедница на службите на Собранието 
на СФРЈ ќе се усогласат со оваа одлука во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

24. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавуван,ето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Собрание на СФРЈ. 

АС бр. 272 
17 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и по-

краините, 
Зоран Полин, е. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Стана 
Томашевиќ-Арнееен, е. р. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 287 
17 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Ма ри огиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стана Т$шаш<*виќ-

Ариесен, е. р. 

669. 

Врз основа на член 281 точка Дб од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 225 став 2 од Законот за осно-
вите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та, на предлог од Сојузниот извршен совет, Собра-
нието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
17 јули 1980 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОСТАВОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ 

1. Во Одлуката за составот на сојузните коми-
тети („Службен лист на СФРЈ" , бр. 26/78 и 1/80) во 
точка 1 одредбата под 1 по алинеја 11 се додаваат 
две нови алинеи што гласат: 

„— Заедницата на југословенското електросто-
панство; 

— Постојаната конференција на градовите и 
Општините на Југославија,". 

670. 

Врз основа на член 286 став 2 точ. 1 и 2 и на 
член 257 од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија а во врска со член 122 
од Законот за основите на системот на општестве-
ното планирање и за општествениот план на Југо-
славија, Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 17 јули 1980 го-
дина, врз основа на согласноста на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
РЕЗОЛУЦИЈАТА 

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1989 ВО 1980 ГОДИНА 

1. Во Резолуцијата за политиката на оствару-
вањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 во 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79) во точка 3 став 1, про-
центот „5" се заменува со процентот „4". 

Во став 2, процентот „6" се заменува со про-
центот „4,5". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Во општествениот сектор на стопанството ќе 

се оствари растеж на продуктивноста на трудот. 
Порастот на вработеноста ќе изнесува околу 3°/о, со 
тоа што побргу да расте вработеноста вб стопан-
ството отколку во вонстопанските "дејности. За таа 
цел, тежиште ќе се стави врз продуктивното вра-
ботување со подобро користење на расположивите 
капацитети, со завршување на објектите "во дејно-
стите од посебно значење за вкупниот развој на 
земјата и со побрз развој на малото стопанство, при 
што предимство ќе му се дава на вработувањето на 
квалификуваните кадри и на оспособувањето за 
занимања што се дефицитарни во кадри. Со раз -
војот на стоковното производство на индивидуални-
те земјоделски производители треба да се создаваат 
услови за поголемо задржување на работ > способ-
ното населание ЕО земјоделството. Заради обезбеду-
вање на предвиденото вработување треба и дослед-
но да се спроведе Договорот на републиките и авто-
номните покраини за усогласување на основните 
критериуми за уредување на дополнителната ра -
бота.*' 

2. Во точка 14 став 3 се менува и гласи: 
„За спречување на поголемите ростројства во 

производството и на пазарот, надлежните органи на 
општестевно-политичките заедници договорно ќе ја 
утврдат листата на производите што треба приори-
тетно да се обезбедат и ќ е преземаат навремени 
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мерки и интервенции со стоковни резерви, интер-
вентен увоз и на друг н а ч и н о н за таа цел ќе се 
обезбеди соработка на надлежните сојузни и репу-
блички односно покраински органи и организации 
а посебно на организациите за стоковни резерви." 

3. Во точка 15 одредбата под 1 став 3. бројот „8" 
се заменува со бројот „10" а по зборовите: „надво-
решнотрговските организации" се додаваат зборо-
вите: „во електростопанството, производството на 
нафта и земен гас, производството на нафтени де-
ривати, цевковниот транспорт на нафта и гас, про-
ектантските организации, новинско- издавачката 
дејност, радиото и телевизијата и другите дејно-
сти и гранки ка ј кои просечните лични доходи се 
изразито поголеми од просечните лични доходи во 
стопанството*." 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Освен тоа, надлежните органи на управување 

на банките и на другите финансиски организации, 
на самоуправните интересни заедници, на деловните 
заедници, на здруженијата, како и на други орга-
низации и заедници кои на сличен начин оствару-
ваат средства за лични доходи и за други потреби, 
ќ е преземат мерки за намалување на приходите на 
работните заедници на тие организации и заедници, 
^гака што да се обезбеди вкупниот приход на наве-

• Цените заедници да не биде поголем од 1б°/о од ма-
сата на приходите остварени во 1979 ГОДИРШ." 

Во одредбата под 1 во став 4, кој станува став 5, 
бројот „8" се заменува со бројот „10" 

Во одредбата под 1 во став 5, кој станува став 
"6, бројот „7" се заменува со бројот „9" и се додаваат 

Зборовите: „со исклучок за основното образование 
чи ј растеж на личните доходи треба да биде по-
бавен во масата за 7°/о од растежот на доходот во 
стопанството." 

Во одредбата под 1, по новиот став б, се дода-
ваат два нови става кои гласат: 

„Во рамките на глобално утврдената можност 
на растежот на масата на личните доходи, утврде-
на во ст. 3. до 5 од оваа одредба, со договори, со оп-
штествени договори и со самоуправни спогодби за 
насочување на распределбата на доходот и на лич-
ните доходи, ќе се води селективна политика на дви-
жењето на личните доходи, водејќи сметка за усло-
вите за работа и стекнување на доход, а посебно во 
дејностите со потешки услови за работа, во рамки-
те на определби ге во донесените самоуправни 
спогодби и договори со кои се остварува политиката 
утврдена во оваа резолуција. 

Работниците во организациите на здружен труд 
во своите самоуправни акти за насочување и рас-
пределба на доходот и на личните доходи ќе водат 
селективна политика на личните доходи, така што 
ќе извршат поголема диференцијација во личните 
доходи, со оглед на резултатите од трудот во рам-
ките на одделни сродни задачи и работи, што .ба-
раат исто образование и исти работни искуства, и 
на тој начин ќе остваруваат услови за релативно 
побрз растеж на пониските лични доходи и на лич-
ните доходи на работниците што работат во потеш-
ки услови за работа." 

Досегашните ст. 6. до 10 стануваат ст. 9 до 13. 
На крајот на одредбата под 1 се додава нов став 

кој гласи: 
„Личните доходи на приправниците вработени 

во 1980 година се исклучуваат при утврдувањето на 
рамките на растежот на личните доходи утврдени 
во оваа одредба." 

На крајот од првата реченица на одредбата под 
2 се брише точката и се додаваат зборовите: „што 
можат да растат во масата најмногу до процентот 
на растежот на масата на номиналните лични до-
ходи на територијата на републиката односно на 
автономната покраина. Исклучително, во републи-
ката и автономната покраина, во која исклучителен 
критериум за усогласување на пензиите и инвалид-

ните е номиналниот растеж на личните доходи од 
претходната година, средствата за исплата на 
пензиите и инвалиднините можат да растат на јмно-
гу до номиналниот растеж на просечните лични до-
ходи од претходната година. Приходите на основ-
ното образование и здравството, врз основа на рас-
тежот на материјалните трошоци, можат да порас-
нат до 18%." 

По одредбата под 3 се додава нова одредба што 
гласи: 

„4) Во рамките на спроведувањето на политика-
та и мерките за економска стабилизација, организа-
циите на здружен труд, самоуправните интересни 
заедници и општествено-политичките заедници ќе 
преземаат мерки за зачувување на животниот стан-
дард, посебно водејќи сметка за вработените со ни-
с к и лични примања. За таа цел треба да се обезбеди 
доследно спроведување на политиката на цените, 
суштествено забавање на растежот на цените и на 
животните трошоци и спроведување на тој растеж 
ЕО договорените рамки, посебно ка ј малопродажни-
те цени на производите и услугите што суштествено 
влијаат врз животниот стандард; подобра снабденост 
на пазарот, особено со производите што се дефи-
цитарни; остварување на договорената политика на 
распределба на доходот и на личните доходи според 
трудот и резултатите од трудот; водење на селек-
тивна политика на потрошувачките кредити; воде-
ње на селективна политика на користењето на 
средствата за заедничка потрошувачка во организа-
циите на здружен труд и други мерки на социјална 
заштита." 

Во одредбата под 4, која станува одредба 5, по 
став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Републиките и автономните покраини во кои е 
остварен поголем растеж на приходите за општи оп-
штествени и заеднички потреби во однос на утврдена-
та стапка на растежот во оваа точка, со свои прописи, 
во на јкраток рок, ќе ги утврдат мерките за сведу-
вање на оваа потрошувачка во предвидените рам-
ки и ќе ги намалат обврските на организациите на 
здружен труд и на граѓаните под основа на издвоту-
вањето средства за општи општествени и заеднички 
потреби." 

Одредбата 5 станува одредба 6, 
4. Во точка 16, по став 1, се додава нов став кој 

гласи: 
„Тргнувајќи од политиката за стабилизација, 

потребно е буџетската потрошувачка на федераци-
јата да се усогласи со реалните можности на сто-
панството и општеството." 

Ст 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5. 
5. Во точка 17 став 1 процентот „6" се заменува 

со процентот „3,5". 
6. Во точка 18 став 2 процентот „6",се заменува 

со процентот „8". 
7. Во точка 19 по став 1 се додаваат пет нови 

ставови кои гласа?: 
„За да се обезбеди остварување на мерките на 

политиката за економска стабилизација и запирање 
на мошне неповолните тенденции, посебно на секто-
рот на цените, што сериозно го нарушуваат и го 
загрозуваат животниот стандард, конкурентната спо-
собност на домашното стопанство и другите елемен-
ти на економската политика, основните организации 
на здружен труд, самоуправните интересни заед-
ници и надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници, со соодветни мерки и односување 
ќе обезбедат позначајно да се забави растежот на 
цените. Во Договорот за измени и дополненија на 
Договорот за спроведување на политиката на цени-
те во 1980 година треба да се утврдат критериуми и 
мерила за селективни и само н а ј н у ж н и промени на 
цените на производите и услугите, пред се во де ј -
ностите од посебно значење за вкупниот развој на 
земјата и во дејностите за кои ќ е се утврди дека 
поради промената на курсот на динарот дошле в е 
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исклучително тешка положба, водејќи сметка за тоа 
и тие производители да поднесуваат дел од товарот од 
промената на курсот на динарот и на тој начин да 
се обезбеди ублажување на најизразените диспро-
порции во примарната распределба. Тие критериуми 
и мерила ќе се применуваат на производите и услу-
гите во целата земја, без оглед на "тоа во чија над-
лежност е формирањето' на тие цени. 

За таа цел. основните организации на здружен 
труд, во смисла на Законот за здружениот труд, 
треба да ги преиспитаат самоуправните спогодби за 
учество 'во заедничкиот приход, заедничкиот доход 
и трајната деловна соработка, коишто според со-
дрлпшата и постапката на донесување не се во сог-
ласност со начелата утврдени во законите и кои 
претставуваат само зголемување на цените и да ги 
заменат со самоуправни спогодби што ќе бидат во 
согласност со законот. 

Во што пократок рок ќе се извршат измени и 
дополненија на Договорот на републиките и авто-
номните покраини за спроведувањето на политика-
та на цените во 1980 година, со кој ќе се обезбеди 
остварување на политиката на цените утврдена со 
оваа резолуција. 

Со Договорот на федерацијата, републиките и 
автономните покраини за измени и дополненија на 
Договорот за спроведување на политиката на цени-
те во 1980 година, ќе се разработи и конкретизира 
начинот на спроведувањето на утврдената полити-
ка на цените, како и мерките и активностите што ќе 
се преземаат заради зачувување на ефектите од 
мерките на политиката за стабилизација. Со изме-
ните на овој договор ќе се усогласат програмите за 
спроведување на политиката на цените од надлеж-
носта на републиките, автономните покраини и оп-
штините и ќе се изменат договорите за спроведување 
на политиката на цените. 

По склучувањето на Договорот за измени и до-
полненија на Договорот за спроведување на поли-
тиката на цените и донесувањето на потребните 
прописи и мерки, коишто треба да обезбедат спро-
ведување на утврдената политика, ќе се стави 
вон сила Одлуката на Сојузниот извршен совет 
за утврдување на највисокото ниво на цените на 
производите и условите, што Сојузниот извршен 
совет ја донесе на 6 јуни 1980 година." 

Досегашниот став 3 се менува и гласи: 
„Самоуправните организации и заедници и 

општествено-политичките заедници, со своите мер-
ки и активности предвидени во оваа резо-
луција и во договорите за спроведувањето на по-
литиката на цените, ќе обезбедат растежот на це-
ните на мало да не ги надмине рамките со кои се 
загрозува политиката на животниот стандард утвр-
дена со оваа резолуција." 

Став 4 се менува и гласи: 
„Со реализацијата на политиката на цените 

треба да се обезбеди растежот на цените на произ-
водителите да биде во рамките што не ја загрозу-
ваат конкурентната способност на стопанството и 
остварување на мерките на стабилизационата по-
литика." 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 286 
17 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

671. 

Врз осмова на члег- 133 од Деловникот на Со-
бранието на СФРЈ и И 9 од Деловникот на 
Сојузниот собор на Собран и-то на СФРЈ, Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 17 
јули 1980 година, по повод разгледувањето на ма-
теријалот „Некои прашања за остварувањето на де-
легатскиот собраниски систем и задачите на собра-
нијата" и на материјалот Некои искуства од рабо-
тата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
врз делегатски основи", донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Во досегашното функционирање на собрани-

јата на општествено-политичките заедници врз де-
легатски основи се стекнати корисни- искуства што 
претставуваат значајна основа за натамошна из-
градба и усовршување на делегатскиот собраниски 
систем,, како и за поефикасно остварување на уло-
гата на одделни општествени фактори во тој систем. 

Делегатскиот собраниски систем се повеќе се по-
тврдува како значаен фактор на јакнење на само-
управната положба на работниците и на нивните 
основни организации и заедници, на изразување и 
самоуправно усогласување на нивните интереси и 
потреби, како и на нивното се пошироко вклучува-
ње во процесот на изградување на политиката и 
донесување одлуки на собранијата на општествено-
политичките заедници. 

Меѓутоа, досегашната практика укажува и на 
низа тешкотии и проблеми во остварувањето на де-
легатскиот собраниски систем. Зашто, успешното 
функционирање на тој систем е најтесно поврзано 
со развојот на самоуправните општествено-економ-
ски односи во организациите на здружен труд и во 
општеството воопшто, со материјалната основа на 
здружениот труд, со остварувањето на уставната 
положба на работничката класа и на сите работни 
луѓе и управувањето со доходот и со општеството 
во целост, со ефикасноста на институциите на по-
литичкиот систем и со пошироката примена на оп-
штественото договарање и самоуправно спогодува-
ње во решавањето на општествените прашања, ка -
ко и со јакнењето на општествената контрола во 
спроведувањето на утврдената политика. -Меѓутоа, 
функционирањето и натамошниот развој на деле-
гатскиот собраниски систем треба да се согледаат 
и во "рамките на општествено-економските односи 
во целост, а посебно во неговата нај посредна повр-
заност со остварувањето на политиката на економ-
ска стабилизација. 

2. Во врска со функционирањето и остварува-
њето на делегатскиот собраниски систем во целост, 
неопходно е сите работни луѓе и граѓани во само-
управните организации и заедници и во општес.тве-
ко-политичките организации и нивните делегации 
и делегати, како и собранијата на општествсно-по-
литичките заедници — критички да ги разгледаат 
досегашните искуства во остварувањето на своите 
права, обврски и одговорности и да утврдат кон-
кретни програми на мерки и активности заради по-
брзо надминување на определени дилеми слабости 
и .тешкотии во остварувањето на тој систем. 

Во согласност со тоа е потребно: 
(а) со соодветни мерки и активности во рамки-

те на организациите на здружен труд и други са-
моуправни организации и заедници, да се создаваат 
и обезбедуваат услови за остварување на правата, 
должностите и одговорностите на делегациите, за 
заземање основни ставови врз основа на самоуп-
равно изразени интереси на работните луѓе и гра-
ѓаните, за поврзување на делегациите и утврдува-
ње заеднички ставови за работата на делегатите, 
како и да се поттикнуваат овие активности и со 
мерки и со дејноста на собранијата на општествено 
-политичките заедници; 
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(б) во собранијата на општествено-политичките 
заедници поцелосно да се уредат основните праша-
ња од значење за функционирањето на собранија- 4 

та врз делегатски основи (начин на информирање 
и вклучување на делегациите во работата и одлу-
чувањето на собранијата, програмирање на работа-
та на собранијата, права на делегациите во т. н. за-
конодавна иницијатива, улога на делегациите и на 
делегатите во постапката за донесување акти, об-
врски и задачи на извршните и управните органи 
во врска со функционирањето на делегациите и на 
собранијата врз делегатски основи и др.); 

(в) натаму да се унапредува соработката на со-
бранијата на општествеко-политичките заедници во 
врска со координацијата и синхронизацијата на 
програмите за нивна работа, со усогласување на ос-
новните решенија во постапката за донесување а к -
ти и други прашања од интерес за усогласено деј-
ствување на собранискиот систем, како и со оства-
рување на нивните функции во постапката за утвр-
дување на политиката и донесување акти, следење 
на спроведувањето на утврдената политика и на 
актите, остварување на политичка контрола над ра-
ботата на извршните,и управните органи и во дру-
ги прашања од заеднички интерес. 

3. Во поглед на функционирањето на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ врз делегатски осно-
ви, Соборот, неговите работни тела и делегатите ќе 
се залагаат за остварување на следната прогарама 
на мерки и активности: 

П р в о — за да оствари што понепосредна и по-
цврста поврзаност на делегатите во Сојузниот со-
бор, а со тоа и на Соборот во целост, со нивната 
самоуправна делегатска основа, особено е потребно: 

— што поцелосно да се остварува поврзувањето 
на делегациите на самоуправните организации и за-
едници и на општествено-политичките организации« 
во републиката односно во автономната покраина, 
заради изградување ставови за работата на делега-
тите во Сојузниот собор, и тоа преку конференции 
на делегациите и делегатите во соборите на со-
бранијата на општините и собранијата на републи-
ките и автономните "покраини и преку други фор-
ми на поврзување на делегациите и делегатите, со 
активно учество на општествено-политичките орга-
низации; 

— да се поттикнуваат делегациите и нивните 
самоуправни организации и заедници да даваат 
иницијатива и предлози во постапката за подгот-
вување програми и планови за работа на Сојузниот 
собор, и да се обезбеди нивно активно вклучување 
во разгледувањето на тие програми и планови, со 
тоа што по нивното донесување делегациите да ги 
усогласуваат своите планови за работа со праша-
њата и роковите од програмите за работа на Сојуз-
ниот собор за кои се заинтересирани; 

— во постапката за преиспитување и промена 
на одредбите од Деловникот на Сојузниот собор во 
тековната работа на Соборот посебно внимание да 
им се посвети на прашањата на постапката за под-
готвување и донесување на акти, во која треба 
да се обезбеди поадекватно учество и улога на де-
легациите и формите на нивното поврзување со 
делегатите (почнувајќи од иницијативите и предло-
зите за донесување до усвојувањето на актите, 
обезбедувале поактивна улога на Соборот и на не-
говите работни тела во разгледувањето и следење-
то на спроведувањето на политиката и на актите и 
утврдувањето на обврските на СИС и на сојузните 
органи на управата), како и на прашањата од зна-
чење за синхронизацијата на работата и за соработ-
ката на Сојузниот собор со собранијата на оппгге-
ствено-политичките заедници, со општествено-по-
литичките организации и со други општествени 
фактори; 

— самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките организации во репулбика-
та односно, во автономната покраина редовно да ја 

следат работата на своите делегати во Сојузниот 
собор, а е должност на делегатите да ги известуваат 
поцелосно и редовно за својата поединечна и заед-
ничка работа во Сојузниот собор и во неговите ра-
ботни тела; 

— наспоредно со работата врз промени на Ус-
тавот на СФРЈ *да се пристапи кон работа и врз 
оние измени и дополненија на Деловникот на Соб-
ранието на СФРЈ и на Деловникот на Сојузниот 
собор, со кои би се обезбедило, во реализацијата на 
иницијативата за натамошно унапредување на колек-
тивната работа, одлучување и одговорност, во орга-
низацијата и работата на Сојузниот собор и на не-
говите работни тела, доследно спроведување на 
овие принципи и решенија. 

В т о р о — натаму да се развиваат и унапреду-
ваат формите на соработка на Сојузниот собор и на 
неговите работни тела со собранијата на републи-
ките и автономните покраини и нивните работни 
тела, а особено: 

— определени прашања и задачи во програми-
те и плановите на Сојузниот собор, од становниш-
тето на времето и начинот на нивна реализација, 
да се усогласени со истите или со слични прашања 
содржани во програмите за работа на републички-
те и покраинските собранија, посебно кога постои 
интерес на овие собранија за непосредна законодав-
на или друга дејност во определени области; 

— нивната соработка уште повеќе да дојде до 
израз во следењето на спроведувањето на политика-
та и во утврдувањето на политиката за извршува-
ње на законите и други општи акти, во што постои, 
исто така, нивни заеднички интерес; 

— Сојузниот собор и неговите работни тела да по*-
ттикнуваат и земаат во разгледување иницијативи, 
мислења и предлози за прашањата што ги доставу-
ваат одделни републички и покраински собранија 
и нивните работни тела. 

Т р е т о — задачите и обврските, како и мето-
дот на работа на Сојузниот собор и на сојузните ор-
гани на управата, да се усогласат со потребите на 
работата на Сојузниот собор врз делегатски основи. 
Во тој преглед е потребно: 

— да се инститира Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата, со примена на пораз-
работена и посовремена методологија во подготву-
вањето и презентирањето на материјали за потре-
бите на Сојузниот собор (резимеа, појасни образло-
женија, алтернативни предлози, укажување на оп-
штествени и материјални последици од предложе-
ни решенија и ел.), да им овозможат на делегации-
те и на делегатите полесно снаоѓање во суштината 
на прашањата и проблемите што се подигаат во 
предложените акти и материјали, па со тоа и во 
определувањето за нив. Во согласност со тоа, подо-
следно отколку до сега. нема да се разгледуваат 
материјали што не се подготвени во согласност со 
одредбите од Деловникот на Собранието на СФРЈ 
и од Сојузниот собор; 

— не намалувајќи ја улогата на предлозите и 
инцитативите што доаѓаат од СИС и од сојузните 
органи на управата, во работата на Сојузниот со-
бор и на неговите работни тела да дојдат повеќе 
до израз законодавните и други иницијативи и пре-
длози од делегациите и делегатите и од самоуп-
равните организации и заедници, и работните теда 
на Соборот, по определени прашања од програмите 
за работа, да преземаат определени задачи, па со 
тоа и улога на предлагачи на одделни закони и 
други општи акти. Во тоа тие треба да имаат полна 
стручна и друга помош од органите на управата и 
од СИС; 

— СИС да обезбеди организирано и навремено 
извршување на обврските што тој и сојузните ор-
гани на управата ги презеле во остварз~вањето на 
програмите за работа на Сојузниот собор, како и да 
го известува редовно Сојузниот собор за случаите 
и причините за оправдано одлагање и пречекору-
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вање на утврдените рокови, коишто мораат се по-
веќе да стануваат исклучок во идната работа; 

Ч е т в р т о — Сојузниот собор и неговите ра-
ботни тела треба да остваруваат постојана соработка 
со општествено-политичките организации и нивни-
те органи и форми на дејствување, како во постап-
ката за подготвување и донесување на програмите 
за работа, таква иза прашањата од заеднички интерес 
утврдени во програмите за работа. Во согласност со 
Тоа, Сојузниот собор и неговите работни тела ќе им 
посветат полно внимание на иницијативите, пред-
лозите и мислењата на општествено-политичките 
организации во фидерацијата. 

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

Бр. 00-1/80-060 
17 јули 1980 година 

Сојузен еобор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 

672. 

Врз основа на член 3 став 2, член 19 точка 2 и 
член 24 од За КОЈОТ за Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 33/76), а во соглас-
ност со член 258 став 1 од Уставот на СФРЈ, Собра-
нието на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМ-

НИ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Статутот на Фондот на федерацијата за кре-

дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените- републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77 — во натамош-
ниот текст: Статутот на Фондот), по член 19 се до-
даваат нови чл. 19а, 196 и 19в, кои гласат: 

„Член 19а 
Средствата за работен.ето на Фондот, за Работ-

ната заедница на Фондот и за органите на Фондот 
ги сочинуваат: 

1. средствата од кои работниците на Работната 
заедница на Фондот го стекнуваат доходот на Ра-
ботната , заедница, 

2. средствата за материјални трошоци, 
3. средствата за посебни камени и 
4. средствата за опрема. 

Член 196 
Со средствата за материјални трошоци се пла-

ќаат трошоците што настануваат со потрошувачка 
на матершали или со користење на услуги БО врс-
ка со работењето на Фондот и на органите на Фон-
дот, како и надоместот на работниците на Работната 
заедница во врска со нивната работа. 

Средствата од кои работниците на Работната 
заедница на Фондот го стекнуваат доходот на Ра-
ботната заедница на Фондот се средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците. 

Средствата за посебни намени служат за нами-
рување на определени потреби и за извршување на 
посебни задачи, што се врзани за дејноста на Фон-
дот; нестопаноќите инвестиции; личниот доход И 
другите надомести на директорот на Фондот; надо-
местите по договори со истражувачки и други орга-
низации и поединци; надоместите за испратнина на 
работниците на кои им престанува работниот однос 
поради заминување во пензија; надоместите што им 
се исплаќаат на работниците врз основа на одлука 
на директорот на Фондот; надоместите за дополни-
телно стручно образование во согласност со посеб-
ната програма за образование и за намените што се 
финансираат од други средства. 

Средствата за опрема ги сочинуваат подвижни-
те предмети неопходни за работа на Работната за-
едница и на органите на Фондот и паричните сред-
ства за набавка на опрема. 

Член 19в 
Средствата од член 19а се користат во соглас-

ност со Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот извршен совет и Сојуз-
ните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
број 23/"78 — во натамошниот текст: Закон за со-
јузната управа) и со овој статут, а средства за лична 
и заедничка потрошувачка — и во согласност со 
статутот и општите акти на Работната заедница. 

За користењето на средствата за материи а лиитб 
трошоци, посебните намени и опремата одлучува 
директорот на Фондот." 

Член 2 
По член 22 се додава нов член 22а, кој гласи: 

„Член 22а 
Заради спроведување на принципите за колек-

тивната работа и одговорност и за воведувањето на 
едногодишен мандат на претседателите на Собрани-
ето на Фондот, на Извршниот одбор на Фондот и на 
претседателите на работните тела, се утврдуваат 
следните критериуми: 

— претседателот на Собранието на Фондот, прет-
седателот на Извршниот одбор на Фондот и претсе-
дателите на работните тела на органите на Фондот, 
се избираат на една година: 

— во определен мандатен период на функциите 
претседател на Собранието на Фондот, претседател 
на Извршниот одбор на Фондот и директор на Фон-
дот не можат да бидат избирани претставници од 
иста република односно автономна покраина." 

Член 3 
Во член 31 став 2 зборовите: „пет години" се 

заменуваат со зборовите: „една година". . 

Член 4 
Во член 38 став 3 зборовите: „пет година" се за-« 

менуваат со зборовите: „една година". 

Член 5 
Во член 41 се брише став 2, а став 3 станува 

став 2, кој се менува и гласи: ј 
„На директорот на Фондот во вршењето на не-

говата функција му помагаат помошниците на ди-
ректорот и другите раководни работници." 

Член 6 
Во член 42 став 3 се менува и гласи: 
„Раководните работници од член 41 став 2 на 

овој статут ги назначува и разрешува Извршниот 
одбор на Фондот, на предлог од директорот на Фон-
дот, со претходно прибавено мислење од надлежните 
органи во републиката односно во автономната по-
краина." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
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„Извршниот одбор на Фондот го определува на-
чинот на остварувањето на застапеноста на кадрите 
од републиките и автономните покраини за рако-
водните работници." 

„ . Член 7 
Член 60 се менува и гласи: 
„Со работата на Работната заедница на Фондот 

раководи директорот на Фондот, кој во поглед на 
раководењето со работата на Работната заедница ги 
има правата и должностите утврдени со Законот за 
сојузната управа за функционерите на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации. 

Ако мислењето на директорот на Фондот не се 
совпаѓа со мислењето на Работната заедница по 
прашањата за кои со Законот за сојузната управа, 
при донесувањето на одлука на Работната заедница, 
е предвидена согласност односно мислење на дирек-
торот на Фондот, усогласувањето на мислењето се 
врши врз основа на одредбите од Законот за сојуз-
ната управа, а конечна одлука за спорното прашање 
донесува Исвршниот одбор на Фондот." 

Член 8 
По член 61 се додаваат нови чл. 61а, 616 и 61в, 

кои- гласат: 

„Член 61а 
Работниците на Работната заедница на Фондот 

стекнуваат доход од средствата на Фондот, во со-
гласност со овој статут. 

Распоредувањето и распределбата на доходот на 
Работната заеднина се врши во согласност со За -
конот за сојузната управа, општествениот договор, 
самоуправната спогодба, статутот на Работната за-
едница и со општите акти на работната заедница. 

; . Член 616 
Ненотрошените средства за материјални трошо-

ци на Фондот (трошоците за потрошен материјал, 
патните трошоци и дневниците на работниците, 
ПТТ — трошоците, трошоците за ситен инвентар и 
други трошоци) до кои дошло со залагање на работ-
ниците, со заштеда или на друг начин, можат во це-
лост или делумно да се пренесат во доходот на Ра -
ботната заедница. Одлука за тоа донесува Изврш-
ниот одбор на Фондот во согласност со одлуката на 
Собранието на Фондот. 

Член 61в 
Член 61 се менува и гласи: 
„Внатрешната организација и систематизацијата 

на задачите и работите ЕО Работната заедница на 
Фондот, се утврдува така што да се обезбеди, осо-
бено: 

— ефикасно остварување на задавите, оствару-
вање на распределбата според резултатите од те-
ку штиот и минатиот труд, рационална организација 
на работата и успешно раководење со Работната за-
едница и остварување на одговорноста; 

— дотерување на полна соработка со надлелѕ-
ните републички и покраински органи и организа-
ции, со сојузните органи и организации, со стопан-
ските комори и со други самоуправни организации 
и заедници; 

— групирање на задачите и работите во соглас-
ност со природата на задачите и работите од член 
63 на Статутот и со начинот на нивното извршување. 

Општите акти за организацијата и работата на 
Работната заедница на Фондот и општиот акт за 
систематизацијата н? задачите и работите во Работ-
ната зпедницта на Фондот мораат да бидат во со-
гласност со надлежностите и со делокругот на Ра -
ботната заедница на Фондот, како и со иштите на-
чела за внатрешната организација, што за сојуз-
ните ортаци на управата и за сојузните органи-
зации ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Актите од став 2 на овој член ги донесува ди-
ректорот на Фондот во согласност со Извршниот од-
бор на Фондот, по прибавено мислење од Работната 
заедница на Фондот." 

Член 9 
Член 55 се менува и гласи: 
„Задачите и работите утврдени со општиот акт 

за систематизацијата се основа за именување одно-
сно назначување на раководни работници во Работ-
ната заедница на Фондот; за прием на работа на 
работниците и за распоредување на задачи и рабо-
ти; за насочување на кадровската политика и за 
стручно оспособување и усовршување на работни-
ците. 

Раководните работници определени со општиот 
акт за систематизацијата на задачите и работите се 
назначуваат на време од четири години и можат да 
бидат повторно назначени на истата должност." 

Член 10 
Одлуката за измени и дополненија на Статутот 

на Фондот се смета дека е донесена кога ќе ја по-
тврди Собранието на СФРЈ. а влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

02 Бр. 85/9-80 
28 февруари ' 1980 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње па побрзиот развој на стопански недоволно раз-

виените републики и автономни покраини 
Председавач, 

Петар Антониевиќ, е. р. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и оз член 24 став 2 од Законот за Фон-
дот на федерацијата за "кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 17 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ' 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се потврдуваат Измените и дополненијата на Ста-
тутот на Фондот на федерацијата за кредитирање 
па побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини, што ги до-
несе Собранието на Фондот со својата одлука 02 број 
85/9-80 од 28 февруари 1980 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 267 

17 јули 1980 година ~ * 
Белград 

Претседател 
на Собра нието на СФРЈ, . 

Драгослав Марковиќ, е, р. 
Претседател 

на Соборот на републиките 
и покраините, 

Зоран Пол ич, е, р., 
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673. 674. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15 77 и 17'78), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА. 
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕ-

ГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
изво*з и увоз е регулира („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 35/78, 25/79, 54/79 и 34/80), во Списокот на сто-
ките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, 
што е составен дел на таа одлука, во колона 4 се 
вршат следните- измени: 

15.02/2а Лој, технички, за индус-
триски цели 

28.17/1а-1 Иатриум-хидроксид про-
изведен по електролитич-
ки пат во блокови 

28.38/1 Натриу-сулфат 

28.40/Зв-1 Натриум-триполифосфат 

28.42/1 Натриум-карбонат неу-
тронски 

28 46/'2а Нагрчум-перборат 

29.01/116-1 Додецилбензол неразград-
лив 

29.01/116-2 Додепилбензол био-раз-
градлив 

29.03/16-1 Додецилбензол сулфонат 

34.02/1 Органски површински а к -
тивни материи 

34.02/2 Површински (детерџенти) 
активни препарати за пе-
рење за домаќинство и 
индустрија * 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

Р К 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ДК ЛБ" 

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

Е. п. бр. 337 
18. јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Ц а -
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76, 
36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 

СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СЛЕПИ ЛИЦА 

1. Се ослободува од плаќање царина Сојузот на 
слепите на Југославија на увоз на специфична опре-
ма, уреди и инструменти за потребите на слепи ли-
ца, по подолу наведените тарифни броеви на Царин-
ската т а р и ф а и тоа: 

Тарифен 
број на Н а и м е н у в а њ е 

Царинска-
та тарифа 

1 2 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

39.02/106 Поливинил-хлорид во форма на плочи, 
листови, леити, филмови и фолии, друго 
Ех 
Пластични листови за правење ди јагра-
ми и рељефи од страна на слепи лица 

49.01/6а Печатени книги, книшки, брошури и 
слободни листови друго на домашни ј а -
зици 
Ех 
— Таблици за множење за користење од 

страна на слепи лица 
— Аритметички и алгебарски основи до-

терани за користење од страна на 
слепи лица 

49.03 Детски книги во слики 
Ех 
Р е л ј е ф н и сликовници 

66.02 Бастуни (вклучувајќи и планинарски ба-
стуни и басгуии за седење) бастуни од 
трска, камшици, корбачи и слично 
Ех 
— Бастуни за движење на слепи лица, 

обични 
— Ласерски наступи за движење на сле-

пи лица 

73.33/1 Игли за шиење 
Ех 
Игли со автоматско вдепубање на конец 
за слепи лица 

76.04/8 Алуминиума^/! фолии, друго 
' Ех 
— Алушшиумски листови за правење 

дијаграми и рел ј ефи од страна на 
слепи лица 

82.04/7 Ра чои алат што не спаѓа во кој и да е 
друг тарифен број од оваа глава, друго 
Ех 
Уреди за в ден ување конец во игла за 
рачно шиење 

82.08/4 Мелници за кафе , машини за мелење 
месо, преси за сокови и други механич-
ки справи, со тежина до 10 kg за потре-
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би на домаќинство во подготовка, послу-
жување и во приготвување на храна, 
друго 
Ех 
Кутии за сечење леб 

84.20/1 в Ваги за домаќинство 
Ех 
Ваги со релјефни ознаки 

84.32/1 Машини, 
Ех 
— Машини за обработка на картонски 

корици на книги за слепи 
— Машини за пропивање на книжни 

догови за поврзувале на книги и спи-
санија печатени со Браево писмо 

84.33/1 Машини од сите видови за сечење хар-
тија или картон 
Ех 
Машини за сечење хартија за печат на 
Браево писмо 

84.34/16 Машини, уреди и прибор за леење букви 
ити набирање букви и машини за под-
готвување или изработка на клишиња, 
плочи или вал јаци за печатење, друго 

;— Машини за слагање текст на Бра-
ево писмо 

' — Машини за изработка на лимени ма-
трици на Браево писмо 

84.35/2 Заклатиш преси 
Ех 
— Печатарски преси за умножување на 

текстови на Браево писмо на хартија 
или пластични фолии 

— Преси со греач, за отпечатување на 
слики и букви на пластични фо лин 

84.37/26 Трикотажни машини, други 
Ех 
Апарати за крпење чорапи 

84.51/1 Машини за пишување со обични букви, 
електрични 
Ех 
Машини за пишување за обично писмо 
приспособени за употреба од страна на 
слепи лица 

84.51/2 Машини за пишување со обични букви, 
^електрични 
Ех • . 
Машини за пишување за обично писмо 
приспособени за употреба од страна на 
е лепи лица 

81.51/3 Други машини за пишување, 
Ех 
— Машини за пишување со зголемени 

букви 
— Браеви машини за пишување со 8 4- 1 

тастер 
— Комбинирани машини за пишување 

за истовремено пишување на О6ИЧЕК> 
и Браево писмо 

84.52/1а-1 Електронски џепни калкулатори 
Ех 
— Звучни џебни калкулатори 
— Браеви џебни калкулатор!! 

84 53/2 Комплетни дигитални машини за обра-
ботка на податоци, кои во исто куќиште 
содржат централна единица за обработка 
и барем една влезна и една излезна еди-
ница 
Ех 
Сметачки со капацитет на меморија до 
256 К зборови 

84.53/5 Периферни единици, вклучувајќи и 
управувачки и.адаптерски единици (вр-
зани директно или индиректно за цен-
тралната единица) 
Ех 
— Влезно-и влезни единици за Браево 

писмо 
— Ембосери — линиски печатари за Бра-

ево писмо 
— Уреди за дупчење на ленти од харти-

ја за потребите на Браевото писмо 
— Уреди за читање на ленти од хартија 

за потребите на Браевото писмо 
— Уреди за дупчење на картички од 

хартија за потребите на Браевото пи-
смо 

— Уреди за контрола на исправноста на 
текстот пред влегувањето во сметач 
за преведување на Браевото писмо 

84.53/6 Други комплетни дигитални машини за 
автоматска обработка на податоци, друго 
Ех 
Сметачи со капацитет на меморија до 
256 К зборови 

85,12/4 Електрични пегли за пеглање 
Ех 
Пегли со автоматски регулатор приспо-
собени за употреба од страна на слепи 
лица 

85.13/2 Електрични апарати за жична телефо-
нија и телеграфија (вклучувајќи и так-
ви апарати за жични системи со носечка 
струја) делови, 
Ех 
Телефонски слушалки 

85,14/1а Звучници и звучни кутии 

85.14/16 Микрофони 
15/1 Предаватели и примопредаватели 

Ех 
Затиорен телевизиски систем за употре-
ба од страна на слепи лица со остаток 
на вид 

85 17,1 в Електрични апарати за звучна сигнали-
зација, други 
Ех ч" 1 ' ' - ' 
Џебни и други звучни или ултразвучни 
апарати за ориентација на слепи во про-
стор ; v , 
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85.19/1з Други електрични апарати за вклучува-
ње и исклучување на електрични струј-
ни кола 
Ех 
Телефонски релеи за користење од стра-
на на слепи лица 

85.21/3 Диоди, транзистори и слични полуспро-
водничкм елементи; диоди за емитира-
ње на светлост; фото-ќелии (вклучувај-
ќи и фого-диоди и фото-транзистори) 
Ех 
Фото-ќелии со звучен зајакнувач 

90.04/2 Очила за корекција на видот 
Ех 
Телескопски очила за употреба од стра-
на на слепи лица со остаток на вид 

90 05 -Дурбини или двогледи (монокуларни и 
бинокуларни), .со призми или без нив 
Ех 
Дурбики за употреба од страна на слепи 
лица со остаток на вид 

90.09 Б реактори на слики (освен кинемато-
графски проект ори); апарати за зголему-
вање иии намалување на фотографии-
(освен кинематографски) 
Ех 
— Уреди за претворање на обичен рамен 

текст во обичен релјефен текст зара-
ди читање од страна на слепи лица 

— Фзтоелектрични апарати што на сле-
пи лица им овозможуваат да распоз-
наваат прости контрастни слики 

90.14/1 Навигациони инструменти и компаси 
Ех 
Компаси со Браеви ознаки 

90.1б/1а Инструменти за цртање и обележување и 
математичко сметање 
Ех 
Гарнитури за геометриско цртање при-
способени за употреба од страна на слепи 
лица 
— Справила обележување приспособени 

за користење од страна на слепи лица 
90.16/16-1 ТПублери 

Ех 
Шублери за слепи лица 

90.16/16-2 Микрометри 
Ех 
Микрометри за слепи лица 

90.16/16-4 Мерни и контролни инструменти, друго 
Ех 
— Метри со Браеви ознаки 
— Лењири со Браеви ознаки 

90.16/1в , Инструмент^ за цртање, обележување и 
математичко сметање, друго 
Ех 
— Браеви табли за пишување 
— Шила за пишување со Браево писмо 
— Рамки за меѓулиниско и меѓуточкесто 

пишување со Браево писмо 
— Комбинирани табли за графикони и 

математички прикази за слепи лица 

— Рамки за коректура на текст на Бра-
ево писмо 

— Паитографски уреди за копирање на 
релјефни отпечатоци на цртежи и 
слики за користење од страна на сле-
пи лица 

90.17/^6 Дијагностички апарати 
Ех 
Апарати за мерење на крвниот притисок 
со Браеви ознаки 

90.21 Модели наменети исклучиво за целите 
на демонстрирање 
Ех 
— Релјефот карти со Браеви ознаки 
— Релјефни глобуси за употреба од 

старана на слепи лица 
— Модели ка сообраќајни средства 
г - Релјефни макети на саобраќајни рас-

крсници 
— Музички ма1нетски нотатори за корис-

тење од страна на слепи лица 
— Музички индикатори за користење од 

страна на слепи лица 
— Звучни топки за обучување на слепи 

за ориентација и движење 
— Релјефни бу КЕН со магнет за употреба 

од страна на слепи лица 
— Релеј ни ѕидни слики, цртежи и ше-

ми за употреба од страна на слепи 
лица 

— Сметал™ за користење од страна на 
слепи лица 

90.23/1 Термометри -
Ех 
Браеви термометри 

90.23/2 Хидрометри и слични инструменти, друго 
Ех 
Брареи барометри 

91.01/26 Рачни часовници, електронски кварцни 
Ех 
Браеви рачни часовници 

91.01/2в Рачни часовници, други 
Ех 
Браеви рачни часовници 

91.01/36 Џебни часовници и други 
Ех 
Браеви џебни часовници 

91.02/2 Будилници < 
Ех 
Браеви будилници 

91.05 Апарати за регистрирање на време 
Ех 
— Покажувани на временски интервали 

за слепи лица 
— Сигнални звучни часовници за слепи 

лица 
— Браеви шаховски, часовници 

92.11/46 Магнетофони Ех 
— Четвороканални магнетофони, нека-

сетни, со можност на репродукција на 
звукот при брзина 2,ЗС; 4,75; 9,50 и л9 
ст / ѕес . 
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— Двоканални и повеќекаиални касето-
фони со можност на репродукција на 

^ звукот при брзина од 2,38 и 4,75 
ет /ѕес . 

— Четвороканални магнетофони, касет-
ни со можност на репродукција на 
звукот при брзина од 2,38 и 4.75 с т / ѕ е с 

— Студиски магнетофони за снимање на 
звучни книги за слепи лица, со уре-
ди што им припаѓаат за далечинско 
управување и контрола 

— Џебни и стабилни диктафони 
— Преносни и непреносни звучно-Бра-

еви магнетофони со, или без, уреди 
за приклучување на машини за пи-
шување 

— Троделни апарати за читање и пишу-
вање на Браево писмо преку магнет-
ни касети 

92.11/4в Апарати за снимање или репродукција 
на звукот, друго 
Ех 
— ЈУГодулни уреди за дуплирање на маг-

нетни ленти и касети, во вид на сис-
теми на изменливи единици, заедно со 
сетот на инструментите и алатите за 
дотерување и одржување што им при-
паѓа 

— Апарати за претворање на печатен 
текст во синтетички говор 

92.12/1 Подготвени подлоги за звучни и други 
снимања 
Ех 
Магнетофонски ленти и касети 

92.13/2 Други прибори и делови на апарати од 
тар. број 92.11, друго 
Ех 
Магнетофонски слушалки 

97.04/5а Домини 
Ех 
Домини за слепи лица 

97.04/56 Шаховски кутии и фигури 
Ех 
Шаховски табли и фигури приспособени 
за слепи лица 

98.03/4 Фломастери и маркери 
Ех 
Уреди со сеиз зрно перо за испишување 
на знакови од страна на слепи лица. 

2. Со денот на влегувањето ЕО сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за определу-
вање на царинската стапка „Слободно" за опремата 
што се увезува за потребите на Сојузот на слепите 
н^ Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74 и 
65/7Ѕ) и Решението за ослободување од плаќање ца-
рина на увозот на магнетофони и магнетофонски 
ленти за потребите на слепи лица („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/80). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето ЕО ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 335 
18 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 5^ 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 ..МШСНГСЕК МЕПК1ЈК" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Мипсћпег Мегкиг", број 
141 од 21/22 јуни 1980 година, што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/892 
8 јули 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. Р. 

676. 
\ 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2'77 и 22 78), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 
УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДО-
ВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-
НИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНР13АЦИИ 
И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ 
НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕС-
ТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и заед-
ници, за начинот на уплатување на тие приходи и 
за начинот на известување на корисниците на тие 
приходи („Службен лист на СФРЈ", бр 61,77, 9/78 
41/78, 5/79 и 66/79), Списокот на општините со нив-
ните статистички ознаки по републиките и авто-
номните покраини и надлежните служби на опште-
ственото книговодство се заменува со Список на 
општините со нивните статистички ознаки, по ре-
публиките и автономните покраини и надлежните 
служби на општественото книговодство (филијали, 
експозитури и деловници) што се дава во прилог 
и е составен дел на оваа наредба. 

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

Бр. 6-4820 
2 јули 1980 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
инж. Петар Костиќ, е. р. 
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С П И С О К 
НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО (ФИЛИЈАЛИ, 

ЕКСПОЗИТУРИ И ДЕЛОВНИЦИ) 

на 30 јули 1980 година 

Служба на општественото книговодство 

филијала експозитура деловница 

Операти-
в е н број 

на СОК 

Назив на 
општината 

Статис-
тичка 
ознака 
на оп-
штина-
та 

1 2 3 4 5 6 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Бања Лука 10500 Бања Лука 002 
Челинац 10591 Челинац' 022 
Котор Варош 10530 Котор Варош 050 
Лакташи 10592 Лакташи 053 
Прњавор 10540 Прњавор 072 
Скендер Вакуф 10590 Скендер Вакуф 031 

Бихаћ 10600 Бихаћ 003 
Босанска Крупа 10610 Босанска Крупа 003 
Цазин 10620 Ца зин 019 
Велика Кладуше 10630 Велика Кладуша 0!П 

Бијељина 10700 Бијељина 004 
Угљеник 10710 Угљевик 095 

Босанска Градишке 12500 Босанска Градишка 007 
Србац 12510 Србац 083 

Брчко 10900 Брчко 015 
Орашје 10910 Орашје 068 

Бугојно 11000 Бугојно 017 
Доњи Вакуф 11010 Доњи Вакуф 026 
Горњи Вакуф 11020 Горњи Вакуф 034 
Купрес ПОЗО Купрес 052 

Чапљина 12600 Чапљина 021 

Груде 12610 Груде 037 
ЈЕБубушки 12620 Љубушки 059 
Неум 12630 Неум 107 
Столац 12640 Столац 086 

Добој 11200 Добој 025 

Босански Брод 11270 Босански Брод 009 
Дервента 11260 Дервента 024 
Грачаница 11290 Грачаница 035 
Маглај 11210 Маглај 060 
Теслић 11291 Теслић 089 
Теш аш 11292 Тешањ 090 

Дрвар 11300 Дрвар 027 

Босански Петровац 11310 Босански Петровац ОИ 
Босанско Грахово 11320 Босанско Грахово 013 

Горажде 11500 Горажде 033 

Чајниче 11540 Чајниче 020 
Фоча 11530 Фоча 029 
Калиновиќ 11550 Калиновиќ 045 
Рудо 11560 Рудо 075 
Вишеград 11520 Вишеград 099 
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1 2 3 4 5 6 

Ја јце 11600 Ја јце 042 
Кључ 11610 Кључ 048 
Мркоњић Град 11620 Мркоњић Град 063 
Шипово 11630 Шипово 088 

Коњиц 12700 Ко РВ иц 049 
Јабланица 12710- Јабланица 041 
Прозор 12720 Прозор 4 073 

Ливно 11700 Ливно 055 

Дувно 11710 Дувно 028 
Гламоч 11720 Гламоч 032 

Модрича 12800 Модрича 061 
Босански Шамац 12810 Босански Шамац 012 
Градачац 12820 Градачац 036 
Оџак 12830 Оџак 066 

Мостар 11800 Мостар 062 
Читлук 11894 Читлук 023 
Ли штица 11830 Лиштица 054 
Невесиње 11850 Невесиње 034 
П о с у т је 11895 Посушје 070 

Приједор 11900 Приједор 071 
Босанска Дубица 11910 Босанска Дубица 006 
Босански Нови 11920 Босански Нови 010 
Сански Мост 11930 Сански Мост 076 

Сарајево 10100 — — 

дел 101011) Центар 077 
Дел 101 ОЗ1) Ново Сарајево 079 
дел 10103 Нови Град 108 

101021) Стари Град 109 
Хаџићи 10170 Хаџићи 038 
Илина 10180 Илиџа 078 
Илијаш 10190 Илијаш 040 
Пале 10191 Пале 069 
Трново 10192 Трново 093 
Вогошћа 10193 Вогошћа 080 

Соколац 12900 Соколац 082 
Хан Пијесак 12910 Хан Пијесак 039 
Олово 12920 Олово 067 
Рогатица 12930 Рогатица 074 

Травник 12000 Травник 091 
Пуцарево 12040 Пуцарево 065 
Витез 12030 Витез 100 

Требиње 12100 Требиње 092 
Билећа 12110 Билећа 005 
Гацко 12120 Гацко 031 
Љубише 12130 Љубиње 058 

Тузла 12200 Тузла 094 
Бановићи 12293 Бановићи 001 
Ка леси ја 12296 Ка леси ја 044 
Кладањ 12220 Кладањ 047 
Лопаре 12230 Лопаре .056 
Лукавац 12297 Лукавац 057 
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Сребреник 12295 Сребреник 085 
Живинице 12294 Живинице 106 

Високо 13000 Високо 098 
Бреза 13010 Бреза 016 
Фо ј ница 13020 Фо ј ница 030 
Кисељак 13030 Кисељак 046 
Крешево 13040 Крешево 051 
Вареш 13050 Вареш 096 

Зеница 12300 Зеница 103 
Бусовача 12330 Бусовача 018 
Какањ 12310 Какањ 043 
Завидовићи 4 12320 Завидовићи 102 
Жепче 12340 Жепче 105 

Зворник 12400 Зворник 104 
Братунац ^ 12410 Братунац 014 
Сребреница 12430 Сребреница 084 
Шековићи 12440 Шековићи 087 
Власеница - 12420 Власеница 101 

С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Иванград 20600 Ива игра д 007 
Бијело Поље 20630 Бијело Поље 002 
Мојковац 20640 Мојковац 010 
Плав 20610 Плав 012. 
Рожа је * 20620 Рожаје 015 

Котор 20700 Котор 009 
Будва 20710 Будва 003 
Херцег Нови 20720 Херцег Нови 006 

Тиват 20701 Тиват 018 
Никшић 20800 Никшић ОИ 

Плужине 20802 Плужине 013 
Шавник ' 20801 Шавник 016 

Пљевља 20900 Пљевља 014 
Жабљак 20910 Жабљак 020 

Титоград 20100 Титоград 017 
Бар 20130 Бар 001 
Цетиње 20120 Цетиње 004 
Ко пашин 20110 Колашин 008 
Улцињ 20140 Улцињ 019 

Даниловград 20101 Даниловград 005 

С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А Х Р В А Т С К А 

Бјелсвар . 31200 Бјеловар 004 
Дарувар , 31270 Дарувар 012 
Ђурђевац 31210 Ђурђевац 023 
Гарешница 31220 Гарешница 024 
Грубишно Поље 31280 Грубишно Поље 028 
Крижевци 31240 Крижевци 041 
Виров птица 31260 Вировитица 089 
Врбовец 31230 Врбовец 094 
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.Чаковец 31400 Чаковец 010 

Дубровник 31700 Дубровник 018 
Корчула 31710 Корчула 038 

31710 Ластово 045 

Госпић 31900 Госпић 026 
Доњи Лапац 31910 Доњи Лапац 015 
Грачац 31920 Грачац 027 
Оточац 31930 Оточац 061 

Карловац 32100 Карловац 034 
32100 Дуга Реса 019 
32100 Озаљ 062 
32100 Војнић 091 

Слуњ 32110 Слуњ 079 
Титова Кореница 32120 Титова Кореница 082 
Вргинмост 32130 Вргинмост 092 

Копривница 32300 Копривница 037 
Кутина 32700 Кутина 043 

Ча зма • 32740 Чазма ОИ 
Иванић Град 32710 Иванић Град 032 
Новска 32720 Новска 054 
Пакрац 32730 Пакрац 064 

Нашице 33200 Нашице 050 

Доњи Михољац 33230 Доњи Михољац 016 
Подравска Слатина 33220 Подравска Слатина 067 
Славонска Ораховина 33210 Ораховица 059 

Осијек 33600 Осијек 060 
Бели Манастир 33650 Бели Манастир 001 
Ђаково 33640 Ђаково 022 
Валпово 33630 Валпово 085 

^ у л а 33700 Пула 069 

Бузет 33710 Бузет 007 
Ла бин 33750 Лабин 044 
Паз ин 33720 Пазин 065 
Пореч 33730 Пореч 068 
Ровињ 33740 Ровињ 072 
Умаг 33760 Бује 006 

Ријека 33800 Ријека 071 
Цриквеница 33860 Цриквеница 008 
Чабар 33890 Чабар 009 
Дел*<ице 33850 Делнице 013 
Крк 33810 Крк 042 
Мали Лошињ 33870 Црес-Лошињ 048 
Огулин 33891 Огулин 056 
Опатија 33880 Опатија 053 
Паг 33820 Паг 063 
Раб 33830 Раб 070 
Сењ 33840 Сен. 074 
Врбовско 33892 Врбовско 095 

Сисак 34100 Сисак 076 
Двор на Уни 34110 Двор 021 

- Глина 34120 Глина 025 
Костај чица 34130 Коста ј ница 039 
Петриња 34150 Петриња 066 
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Славонска Пожега 34200 Славонска Пожега 077 
Славонски Брод 34300 Славонски Брод 078 

Нова Градишка 34310 Нова Градишка 051 

Сплит 34400 Сплит 080 
34400 Брач 005 
34400 Трогир 083 

Хвар 34410 Хвар 029 
Иадотски 34450 Имотски СЗО 
Книн 34460 Книн 036 
Кардељево 34480 Кардељево 112 
Макарске 34440 Макарска 047 
Метковић 34470 Метковић €49 
Сињ 34430 Сињ 075 
Вис 34420 Вис 090 
Вргорац 34490 Вргорац 093 

Омиш 34401 Омиш 057 

Шибеник 34600 Шибеник 081 
Дрвиш 34610 Дрниш 017 

Вараждин 34800 Вараждин 086 
Иванец 34810 Иванец 031 
Лудбрег 34820 Лудбрег 046 
.Нови Ма рсф 34830 Нови Мароф 053 

ВУЈКОВЦИ 34900 Винковци 088 

Жупања 34910 Жупања 111 

Вуковар 35100 Вуковар 006 

Илок 35110 Вуковар 096 

Забок 35200 Забок 097 

Доља Стубица 35210 Доња Стубица 014 
Клањсц 35240 Клањец 035 
Кра пи иа 35230 Крапинз 040 
Преграда 35250 Преграда 123 
Златар 35220 Златар-Бистрица ИО 

Задар 35300 Задар 107 

Бенковац 35310 Бенковац 002 
35310 Обровац 055 

Биоград па мору 35320 Биоград на мору 003 

Загреб 30100 — — 

Загреб 30101 — — 

Загреб 30102 Медвешћак 118 
30102 Центар 114 
30102 Чрномерец 115 
30102 Дубрава 116 
30102 Максимир 117 
30102 Нови Загреб ИЗ 
30102 Пешћеница 119 
30102 Суседград 120 
30102 Трешњев ка 121 
30102 Трње 122 
30102 Запрешић 108 

Загреб 30104 — — 

Загреб 30105 — — 

Загреб 30106 — — 
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Загреб 30107 — . — 

Дуго Село 30111 Дуго Село 020 
Јастребарско 30112 Јастребарско 033 
Сомбор 30113 Сомбор 073 
Сесвете 30114 Сесвете 104 
Велика Горица 30115 Велика Горица 087 
Зелина 30116 Зелина 109 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Битола 40300 " Битола 002 
Кичево 40320 Кичево 010 
Ресен 40310 Ресен 021 

Брод Македонски 40321 Брод Македонски 003 
Демир Хисар 40301 Демир Хисар 006 

Кочани 40400 Кочани ОИ 
Берово 40410 Берово 001 
Делчево 40420 Делчево 005 

Виница 40401 Виница 032 

Куманово 40900 Куманово 015 
Крива Паланка 40910 Крива Паланка 013 

Кратово 40901 Кратово 012 

Охрид 41000 Охрид 017 
Дебар 41030 Дебар 004 
Струга 41020 Струга 025 

Прилеп 41100 Прилеп 018 
Крушево 41110 Крушево 014 

Скопје 40100 Центар 033 
40100 Чаир 034 
40100 Гази Баба 035 
40100 Карпош 036 
40100 Кисела Вода 037 

Струмица 41300 Струмица 026 
РадорЈИШ 41310 Радовиш 020 

41310 Валандово 031 

Штип 41400 Штип 028 
Свети Николе 41420 Свети Николе 027 

Пробиштип 41401 Пробиштип 019 

Тетово 41500 Тетово 029 
Гостивар 41510 Гостивар 008 

Титов Велес 41600 Титов Велес 030 
Гевгелија 41610 Гевгелија 007 
Кавадарци 41620 Кавадарци 009 
Неготино 41630 Неготино 016 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Цеље 50700 Цеље 003 
Лашко 50710 Лашко 019 
Словенске Коњице 50720 Словенске Коњице 049 
Шентјур при Цељу 50770 Шентјур при Цељу 051 
Ш мар је при Јел шах 50730 Шмарје при Јелшрх 053 
Жалец 50750 Ж а л е ц 062 
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Кочев је 51300 Кочевме 016 
Рибница 51310 Рибница 045 

Копер 51400 Копер 017 
51400 И зол а 013 

Порторож 51410 Пиран 039 
Сежапа 51420 Сежана 047 

Крањ 51500 Крањ 018 
Јесен и це 51530 Јесенице 014 
Радовљица 51540 Радовљица 043 
Шкоф ја Лока 51510 Шкофја Лока 052 
Тржич 51520 Тржич 057 

Кршко 51600 Кршко 059 
Брежице 51620 Брежице 002 
Севница 51610 Севница 046 

Љубљана 50100 Центер 025 
Церкница 50160 Церкница 004 
Дом жале 50120 Домжале ( 006 
Гросупље 50130 Гросупље 009 
Камник 50140 Камник 015 
Литија 50150 Литија 022 
Врхника 50110 Врхника 060 

50110 Логатец 023 
Љубљана 50102 Беж и град 024 
Љубљана 50103 Мосте-Поље 026 
Љубљана 50104 Шишка 027 
Љубљана 50101 Вич-Рудник 028 

Марибор 51800 Марибор 030 
Дравоград 51820 Дравоград 007 

51820 Радље об Драви 042 
Ленарт в словенских 51850 Ленарт в словенских 
горицах горицах 020 
Равне на Корошкем 51830 Равне на Корошкем 044 
Словен* Градец 51840 Словењ Градец 050 
Словенска Бистрица 51810 Словенска Бистрица 048 

Мурска Собота 51900 Мурска Собота 035 

Горња Радгона 51910 Горња Радгона 008 
Лендава 51920 Лендава 021 
Љутомер 51930 Љутомер 029 

Нова Горица 52000 Нова Горица 036 

Ајдовшчина 52010 Ајдовшчина 001 
Идри ја 52020 Ид ри ја о н 
Толмин 52030 Толмин 054 

Ново Место 52100 Ново Место 037 
52100 Требње 056 

Чрномељ 52110 Чрномељ 005 
52110 Метлика 033 

Постојна . 52200 Постојна 040 

Илирска Бистрица 52210 Илирска Бистрица 012 

Птуј 52400 Птуј 041 

Ормож 52410 Ор мож 038 



Страна 1348 — Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С<Х РЈ Петок, 25 јули 1980 

1 2 3 4 5 6 

Трбовље 52700 Трбовље 055 
52700 Храстник 010 
52700 Загорје об Сави 061 

Белење 52800 Белење 058 
Мозирје 52810 Мозирје 034 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Београд 60800 — — 

Београд ~ 60803 Палилула 015 
60803 Гроцка 012 
60803 Врачар 020 
60803 Звездара 022 

/ Београд дел 60813 Сопот 017 
Београд 60802 Савски Венац 016 
Београд дел 60812 Чукарица 011 

60812 Барајево 010 
60812 Раковица ) 120 

Београд 60801 Стари Град 018 
Београд дел 60811 Стари Град 018 

(савезни органи, 
банке ЗОИЛ) 

Београд 60806 Стари Град 018 
(непривреда са Ста-
рог Града и група 
678) 

Београд дел 60816 Вождовац 019 
Београд 60804 Врачар 020 

(спољна трговина са 
свих општина) 

Лазаревац 60808 Лазаревац 056 
Младеновац 60809 Младеновац 070 
Обреновац 60807 Обреновац 014 
Земун 60805 Земун 021 

60805 Нови Београд 013 

Чачак 61300 Чачак 034 
Горњи Милановац 61320 Горњи Милановац 041 

Туча 61302 Лучани 060 
Лучани 61301 Лучани 060 

Крагујевац 61700 Крагујевац 049 
61700 Кнић 044 

Аранђелонац - 61710 Аранђеловац * 003 
Топола 61703 Топола 101 

Баточина 61702 Баточина 008 
Рача Крагујевачка 61701 Рача Крагујевачка 086 

Краљево 61800 Краљево (ГО 

Трстеник 61810 Трстеник 1 1 
-

Врњачка Вања 61820 Врњачка Бања 115 

Крушевац 61900 Крушевац 052 
Александровац 61910 Алекса ндровац 001 
Брус 61930 Брус 029 
Ћићевац 61901 Ћићевац . \ 032 
Варварин 61920 Варварин 108 

Лесковац 62100 Лесковац 658 
Лебане 62101 Лебане 057 

62101 Бојник 025 
62101 Медвеђа 067 
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Власотинце 62102 Власотинце ИЗ 
62102 Црна Трава 031 

Лозница 62200 Лозница 059 
Крупањ 62220 Крупањ 051 
Љубовија 62210 Љубовија 062 
Мали Зворник 62201 Мали Зворник 065 

Ниш 62500 Ниш 073 
62500 Дољевац 038 
62500 Гаџин Хан 039 

Алексинац 62530 Алексинац 002 
Бела Паланка 62501 Бела П а л а ш ^ °°9 
Р а ж а п> 62503 Р а ж а њ 088 
Сврљиг 62502 Сврљиг 098 

Нови Пазар 62600 Нови Пазар 075 
Рашка 62610 Рашка 087 
Сј еница 62620 Сј еница 091 

Тутин 62602 Тутин 104 

Пирот 62800 Пирот 079 
Бабу п т и ц а 62801 Бабу шпица 006 
Димитровград 62802 Димитровград 037 

Пожаревац ^ * 62900 Пожаревац 080 
62900 Мало Црниће 066 
62900 Жабари 117 

Кучево 62940 Кучево 053 
Петровац на Млави . 62910 Петровац на Млави 078 
Велико Градиште 62920 Велико Градиште 110 

62920 Голубац 040 . 
Жагубица 62930 Жагубица 1 118 

Пријепоље 63000 Пријепоље 034 
Нова Варош 63010 Нова Варош 074 
Прибој на Лиму 63020 Прибој на Лиму 083 

Прокупље 63100 Прокупље 085 
63100 Мерошина 063 
63100 Житорађа 119 

Куршумлија 63120 Куршумлија 054 
Блаце 63110 Блаце • I 023 

Смедерево 63200 Смедерево 1 092 
Смедеревска Паланка 63300 Смедеревска 

Паланка 093 

Велика Плана 63310 Велика Плана 103 

Светозарсво ' 63500 Светозарево 096 
Ћуприја 63503 Ћуприја 033 
Деспотовац 63502 Деспотовац 036 
Параћин 63504 Параћин 077 
Свилајнац 63501 Свилајнац 097 

Рековац 63505 Рековац 089 

Ш а б а ц 63600 Шабац 099 
Богатић 63601 Богатић ' 024 
Коцељева 63003 Коцељева 046 
Владимирци 63602 Владимирци 112 
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Титово Ужине 63700 Титово Ужице 100 

Бајина Башта 63710 Бајина Башта 007 
Ивањица 63720 Ивањица 042 
Ужичка Пожега 63740 Ужичка Пожега 081 

Ариље 63701 Ариље 004 
Чајетина 63702 Чајетина 035 
Косјерић 63730 Косјерић 048 

Ваљево 
* 63900 Ваљево 107 

Уб ' 63910 Уб 105 
Лајковац 63902 Лајковац 055 
Љиг 63930 Љиг 061 
Мионица 63903 Мионица 069 
Осечина 63901 Осечина 076 

Врање 64100 Врање 114 
64100 Трговиште 102 

Босилеград 64130 Босилеград 028 
Бујановац 64101 Бујановац 030 
Прешево 64104 Прешево 082 
Сурдулица 64102 Сурдулица 095 
Владичин Хан 64103 Владичин Хан 111 

Зајечар 64200 Зајечар 116 

Бољевац 64210 Бољевац 026 
Бор 64230 Бор 027 
Кладово 64260 Кладово 1 043 
Књажевац 64220 Књажевац 045 
Мајданпек 64270 Мајданпек 063 
Неготин 64240 Неготин 072 
Сокобања 64280 Сокобања 094 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Косовска Митровица 68200 Косовска Косовска Митровица 
Митровица 310 

! Лепосавић 68202 Лепосавић 311 
Србица 68203 Србица 318 
Вучитрн 68201 Вучитрн 322 

Пећ 68300 Пећ 314 
68300 Дечани 301 
68300 Клина 308 

Исток 68301 Исток 306 

Приштина 68400 Приштина 316 
Гњилане 68430 Гњилане 305 

68430 Витина 321 
Урошевац т 68440 Урошевац 320 

Глоговац 68403 Глоговац . 304 
Качаник 68441 Качаник 307 
Косовска Каменица 68431 Косовска Каменица 309 , 
Липл^ан 68401 Липљан 312 
Подујево 68402 Подујево 315 

Призрен 68500 Призрен 317 
Ђаковица 68510 Ђаковица 303 

Драгаш 68503 Драгаш 302 
Ораховац 68501 Ораховац 313 
Сува Река 68502 Сува Река 319, 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

Бачка Паланка 65100 Бачка' Паланка 205 
65! 00 Бач 204 

Бачка Топола 65200 Бачка Топола 2(16 
65200 Мали Иђош 219 

Бечеј 65300 Бечеј 208 
Жабаљ (испостава) 65301 Жаба ЈБ 243 

Кикинда 65500 Кикинда 215 
Нови Кнежевац 65510 Нови Кнежевац 222 

Нови Сад 65700 Бачки Петровац 207 Нови Сад 
65700 Беочин 210 
65700 Д етеликара 245 
65700 Лиман 246 
65700 Петроварадин 247 

- 65700 Подунавље 248 
65700 Славија 249 
65700 Сремски Карловци 250 
65700 Стари Град 251 
65700 Темерин 238 
65700 Тител 1 - 239 

Панчево 66000 Панчево 226 
66000 Алибунар 202 

, 661)00 Ковачица 216 
66000 Опово 225 

Ковин 66010 Ковин 217 

Сента 66200 Сента 231 
66200 Чока 211 

Ада 66210 Ада 201 

Сомбор 66300 Сомбор 232 
Апатин 66310 Апатин 203 
Оџаци 66320 Оџаци 224 

Сремска Митровица 66400 Сремска Митровица 234 
Рума 66420 Рума 229 

6'5420 Ириг 213 
66420 Пећинци 227 

Шид 66410 Шид 237 

Стара Пазова 66500 Стара Пазова 235 
Инђија 66510 Инђија 212 

Суботица 66000 Суботица 236 
Кањижа 66610 Кањижа 214 

Врбас 66700 Врбас 240 
Кула 66710 Кула . 218 

Србобран (испостава) 66701 Србобран 233 

Вршац 66800 Вршац 241 
66800 Пландиште _ 223 

Бела Црква 66810 Бела Црква 209 

Зрењанин • 66Р00 Зрењанин 242 Зрењанин 
6/.'*00 Житиште Т_44 

Сечањ ес:,'02 СеГ1Ѓ11Б 230 
* Нова Црња воч ОЗ Н-ЖА Црња 220 

Нови Бечеј 66*ИЈ1 Нп:,и Бечеј 221 
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677. 

Брз основа на член 32 став 1 во врска 
со член 81 од Законот за стандардизацијата 
(„Службени лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот коми-
тета за земјоделство, со претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита и 
со сојузниот секретар за пазар и општи стопански 
работи, директорат на Сојузниот завод за стандар-
дизација протичу ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

МЕСО 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на производите 

од месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/74), во член 
12 точка 5 запирката и зборовите: „освен месо од 
свински глави и масни одрезоци" се бришат. 

Во точка 9 по зборовите: „одвоен течен" се до-
даваат зборовите: „или исушен". 

Во точка 13 на крајот, точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 19, 
која гласи: 

„адитиви — средствата што им се додаваат на 
производи ге од месо заради продолжување на нив-
ното траење, односно на одржувањето и подобрува-
њето на биолошката вредност, на подобриот изглед, 
на вкусот и мирисот и на подобрата технолошка по-
стапка при производството". 

Член 2 
Во член 14 став 3 се брише. 

Член 3 
Во член 18 став 1 зборовите: „како додатни сос-

тојки" се бришат. 
Став 2 се менува и гласи: 
„Ако е тоа со овој правилник определено, како 

додатни состојки можат да се употребуваат: скроб, 
брашно, млеко, обрано млеко, млеко во прав, обрапо 
млеко во прав, сурутка, сурутка во прав, желатин, 
јајца (жолчка, белка, меланж), ориз, елда, гершла, 
печурки, зеленчук, булјон, супа, глутен и оцет без 
обврска за декларирање, со тоа што одделни или 
повеќе додатни состојки заедно да не надминуваат 
2% од вкупната маса на производите, како и натри-
ум — казечнат, и нактизиран квасец во прав, крзна 
плазма, крвна плазма во прав, крв, полна крв во 
прав, хемоглобин во прав, изолати и концентрати на 
растителни белтзчини без обврска за декларирање, 
ако, поединечно или во комбинација, се додадени ка-
ко емулгатори до 2%.". 

Член 4 
Во член 19 став 1 се менува и гласи: 
„Во производството на производи од месо, освен 

трајни колбаси, крајни сувомесести производи и 
иситнето мелено месо, можат да се употребуваат по-
лифосфати. со тоа што во готовиот производ не смее 
да има повеќе од 0,3% додатни фосфати изразени 
како фосфор-пентоксид (РгОз).". 

Во став 2 зборовите: „натриум-метафосфат" се 
заменуваат со зборовите: „натриум-хексаметафос*-
ф а т \ 

Член 5 
Член 20 се менува и гласи. 
„Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, на производите од месо што не се поединечно 
наведени во овој правилник (сите производи што се 
произведуваат според производителот специфика-
ција) можат да им се додадат обезмастено или мало-
масно е ои но брашно, обезмастен или маломасен сопи 
гриз до 3%, или инкатизиран сув квасец до 3°/о или 
структурни растителни протеини во сува состојба 
до 4г7о, како и ѓултен и други намирници и нивни 
комбинации до 20%. 

Под ипактивирани квасец, во смисла на овој 
правилник, се подразбира производот во вид на 
аморфен прав, добиен со ииактивирање и сушење 
на остатоци на пивски или на друг начин подготвен 
пекарски, односно алкохолен квасец. Готовиот про-
извод мора да содржи најмалку 45% белтачини 
ДО X 6,25), а може да содржи вода до 5%, пепел до 
10% и јаглени хидрати до 45% 

Под производи од соја, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира обезмастено или маломасно 
соино брашно, обезмастен или маломасен сопи гриз, 
или прекрупа добиена со преработка на чисто, здра-
во и излупено зрно и со отстранување на поголем 
дел од маслото и непротеинските -состојки. Произво-
дот мора да содржи најмалку 47% велта чини (И X 
X 6,25, а може да содржи влага до 7% и минерални 
материи до 5%. Содржината на маста во маломас-
ното солно брашно и во маломасниот соин гриз не 
смее да биде поголема од 6%, а во обраното солно 
брашно и во гризот не смее да биде поголема од 1%. 

Белтачинест концентрат и изолиран протеин од 
соја или од други легумипози, како и од семе на сон-
чоглед, е производ добиен со преработката на чисто, 
здраво и излупено зрно од' соја, односно од други 
легуминози или излупени здрави зрна од семе на 
сончоглед и со отстранување на маслото и непроте-
инските состојки. Белтачинестиот концентрат од со-
ја, од други легумпнози и од сончоглед мора да со-
држи најмалку 65% белтачини ДО X 6,25), а може 
да содржи масти до 1%, влага до 8% и минерални 
материи до 7%. Изолираниот протеин од соја, од 
други легуминози или од сончоглед мора да содржи 
најмалку 90% белтачини ДО X 6,25), а може да со-
држи влага до 7%. маст до 1% и пепел до 5%. 

Структурен растителен протеин е производ до-
биен со различни технолошки постапки од обезмас-
тено солно брашно, од обезмастено брашно на други 
легуминозп или од обезмастено семе на сончоглед, 
од концентрат*" или изолати на соја, од други легу-
минози или сончоглед Во пролтет се пушта во фор-
ма на парчиња со различна големина. Бојата на 
структурни растителни протеини зависи од нивното 
потекло, а .молеат да се бојосуваат само со природни 
бои, за да може да се добие структурен растителен 
протеин што потсетува на определени вид месо. Го-
товиот производ мора да содржи најмалку 45% бел-
тачини ДО X 6,25), а може да содржи влага до 9%, 
маст до 1%, пепел до 12% и јаглени хидрати до 35%. 

Во производството на производи од месо може 
да се додаде глутен како замена за скроб, брашно и 
млеко во прав. Глутен е производ добиен како белта-
чинест концентрат од жита, а мора да содржи на ј -
малку 50 белтачини ДО X 6,25) и најмногу 10% вода. 

Под крвна плазма, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира исушен издвоен течен дел од 
крв, што мора да содржи најмалку 70% белтачини 
ДО X 6,25) и најмногу 10% вода. Под полна крв, во 
смисла на овој правилник, се пдразбира полна крв, 
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односно исушен дел од оформени крвни елементи 
(еритроцити), што мора да содржи најмалку 80% 
белтачини № X 6,25) и најмногу 10% вода. Под хе-
моглобин, во смисла на овој правилник, се подраз-
бира производ добиен со сушење на оформени еле-
менти издвоени со сепарирање на стабилизираат 
крв од добиток за колење, што мора да содржи нај-
малку 85% белтачини ДО X 6,25) и најмногу 10% ' 
вода. 

Солните протеини, или протеините добиени од 
други легуминогЈи, како и од сончоглед, додадени на 
производот од месо според став 4 од овој член, мо-
раат да бидат назначени во називот на производот.". 

Член 6 
Во член 41 ставот 2 се менува и гласи: 
„При изработката на филот за сремски колбаси, 

односот помеѓу месото и цврстото масно ткиво мора 
да биде 659/о спрема 35%." 

Член 7 
Во член 54 ставот 1 се менува и гласи: 
„Декларацијата за сите видови полутрајни кол-

баси мора да содржи назив на производот, ознака 
„полутраен колбас", фирма, односно назив или знак 
на производителот и податоци за видот и количина-
та на употребените адитиви и на додатните сос-
тојки.". 

Член 8 
Во член 61 ставот 1 се менува и гласи: 
„Декларацијата за берените колбаси мора да 

.содржи назив на производот, ознака „барен колбас", 
_фирма, односно назив или знак на производителот 

и податоци за видот и количината на употребените 
адитиви и на додатните состојки.". 

Член 9 
Во член 65 став 4 зборовите: „и 26" се бришат. 
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Декларацијата за колбасот за печење мора да 

содржи назив на производот, ознака „колбас за пе-
чење", фирма, односно назив или знак на произво-
дителот и податоци за видот и количината на упо-
требените адитиви и на додатните состојки." 

Член 10 
Во член 70 став 1, на крајот, точката се брише 

и се додаваат зборовите.* „или натриум-казеинат, од-
носно друг емулгатор.". 

Член И 
Во член 74 ставот 1 се менува и гласи: 
„Декларацијата за варените колбаси мора да со-

држи назив на производот, ознака „варен колбас", 
фирма, односно назив или знак на производителот 
и податок за видот и количината на употребените 
адитиви и на додатните состојки.". 

Член 12 
Во член 100 бројот: „50" се заменува со бро-

јот: „40". 

Член 13 
' Во член 106 став 1 точка 3 зборовите: „трајните 

колбаси" се заменуват со зборовите: „трајните ли-
менки". 

Вс точка 5 зборовите: „видот на додатните сос-
тојки", се заменуваат со зборовите: „видот на ади-
тивите". 

Член 14 
Во член 153 по зборот* „како" се додава зборот: 

„колбаси,". 

Член 15 
По член 153 се додава нов член 153а, кој гласи: 
„Од месо од живина можат да се произведуваат 

разни видеви колбаси на кои можат да им се дода-
ваат месо од добиток за колење од I, II и III кате-
горија и масни ткива најмногу 30%, а ако на овие 
колбаси им се додава повеќе од 30% месо од добиток 
за колење и масни ткива, тоа мора посебно да се 
декларира. 

Одредбите од овој правилник што се однесуваат 
врз колбаси од месо од добиток за колење, се при-
менуваат и врз колбаси од месо од живина.". 

Член 16 
Во член 169 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Производите од месо, оригинално запакувани 

во вакуум амбалажа или во непропустливи обивки, 
се чуваат на температура до 10°С". 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 31-9420/1 
26 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

678. 

Врч основа на член 32 став 1 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузни-
от комитет за земјоделство и со претседателот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ 
НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, 
ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАР-
СКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРА-
ШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

И АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за кгалитетот на кафето и су-

рогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за 
супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, пра-
шокот за пудинг, диететските производи и адитиви-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63, 2/64, 25/65, 
50/66, 10/67, 15/08, 53/69, 27/71, 8/75, 58/77 и 20/80) 
во член 115 точка 1 се менува и гласи: 



а) 1-амино бензол-4-сулфонска ки-
селина-! (4-сулфофенил)-5-пи-
разолон-3-карбонска киселина 
(натриумова сол) 

б) Кинофаталои-дисулфонска ки-
селина (натриум сол) 

в) 1 - амткжафта лин-4-сулфонека 
кисел ина-1нжсинафталин-4-
сулфонска киселина (натриумо- г 

ва сол) 

г) 1-аминофталин-4-сулфонска ки-
селина-2-оксинафталин~3, 6 ди-
сулфонска киселина (натриумо-
ва сол) 

д) 1-аминонафталин-4-сулфонска 
киселина-2-оксинафталин~6,8 
дисулфоиска киселина (натри-
ум оз а сол) 

ѓ) Тертајодфлуоросцеин (натриу-
мова или калиумова сол) 

е) 1-аминобензол-4-сулфонска ки-
селина-2-охсинафталин-6-сул-
Naphtolrot 
сол) 

зк) Дисулфонска киселина м-хи-
дрокси-тетраетил диамино-три-
фечил карбикол амино-трифе-
нил карбмнол анхидрид (натри-
умова или калиумова сол) 

з) Индигодисулфонска киселина 

ѕ) 1-амштобеизол-4-сулфонска ки-
селина 1-аминонафталин-7- сул-
фонска киселина-1-ацетилами-
но-8 -нафтол-4,6-дису лфонска 
киселина (натриумова сол) 

Tartrazin 
Jaune Tartrigue 
Tartrazine 

Chinolingelb 
Quinoline 
Yellow 

Azorubin 

Amnranth 
Naphlolrot 

Cochenitlerot A 
Coccine nouvelle 

Егуthrosin extra 

\ 

Gelborange S 
Јо ипе orange 
Sunset yellow FCF 

Pateniblau V 

Indigotin IA 
Indigocarmme 

Brillantschwarz BN 

жолт 19140 Е 102 

жолт 47005 Е 104 

црвен 14720 Е 122 

16185 Е 123 

црвен 16255 Е 124 

црвен 45430 Е 127 

портокалов" - 15985 Е НО 

син 45051 Е 131 

син 73015 Е 132 

црн , 28440 Е 151". 

црвен 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето *to службен лист на СФРЈ". 

Бр 31-10414/1 
13 јули 1980 година * 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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1) бои растворливи во вода 
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679. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-
ДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУС-

ТРИЈА 
Член 1 

Во југословенските стандарди што се составен 
дел на Решението за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија ( „Служен лист 
на СФРЈ", бр. 19/72). се вршат следните измени, и 
тоа: 

1) во југословенскиот стандард Јута. Јутени 
влакна. Општи услови — JUS FBI.032 точката 5.4 
се брише; 

2) во Југословенскиот стандард Квантитативно 
и квалитативно испиту вл ње на јута и кеиаф — 
JUS F.S2.501 точката 6 се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-10556/1 
16 јуни 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

680. 

Врз основа на член 19 од Законот за основите на 
системите за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/74 и 29/77), Сојузниот извршен совет, Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка' Република Црна Гора, 
Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Словенија, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Србија, Извршниот 
Совет на Собранието на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово, Извршниот совет на Собрани-
ето на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина, Заедницата на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони, како претставник на здруже-
ните организации на здружен труд во неа, Делов-
ната заедница на радиодифузните организации на 
здружен труд — Југословенската радио-телевизија, 
како претставник на здружените организации за 
здружен труд во неа, Заедницата на југословенските 
железници, како прете гавриќ на здружените органи-
сации на здружен труд во неа и Заедницата на ју-
гословенското електростопанство, како претставник 
на здружените организации на здружен труд во 
неа. склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОПШТИОТ ПЛАН НА ВРСКИТЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Тргнувајќи од основните цели и концепцијата 
ва долгорочниот развој на стопанството на Југосла-

вија, од досегашниот развој на врските, како и од 
постигнатите резултати РО задоволувањето на по-
требите на стопанството и општеството за врски, 
учесниците на овој општествен договор ја утврду-
ваат политиката на развојот на врските заради обез-
бедување на потребите на стопанството и општес-
твото за работа во редовни и вонредни услови. 

Со овој општествен договор се утврдуваат: 
1) основните начела за определување на општа-

та концепција на системите за врски на Југосла-
вија; 

2) основните услови за развој и изградба на од-
делни системи за врски; 

3) системите за врски што задолжително се по-
врзуваат во системот за врски на Југославија; 

4) техничките и други услови за задолжително 
поврзување во системите за врски на Југославија; 

5) начинот на организирање и изведување на 
заед 1ички вежби; 

' 6) други прашања од заеднички интерес за ут-
врдување на Општиот план на врските на Југо-
славија. 

Системот за врски на Југославија го сочинуваат 
системите за врски за општи потреби и функцио-
налните системи за врски наведени во член 20 од 
овој општествен договор, задолжитело меѓусебно 
поврзани заради обезбедување правилно и непрече-
но функционирање на соодветните врски во вон-
редни услови. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, со цел за развој на системот за врски на Ју -
гославија, да се поттикнува побрза изградба и јак-
нење на системот за врски на југословенските по-
шти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: 
ЈПТТ), како носител на задоволувањата на општи-
те потреби на јавниот сообраќај и на делот на по-
требите на имателите на функционални системи за 
врски во редовни и вонредни услови. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни единиството на системот за врски на Југо-
славија да се заснова врз: заеднички основи на пла-
нирање и изградба, а посебно на преносни системи, 
заеднички технички норми засновани на препора-
ките на CCITT*, на CCIR* и на техничките услови 
за ЈПТТ, единствени правила, единствена крипто-
заштитѕ на информациите" и заеднички основи на 
противелектронска заштита на врските и знаците за 
идентификација. 

Основата на системот за врски на Југославија 
во редовни услови ја сочинува системот за врски на 
JTITT, а Ео вонредни услови ја сочинуваат системи-
те за врски на ЈПТТ и на вооружените сили меѓу-
себно поврзани. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се об-

врзуваат, во рамките на своите права и должности, 
да преземаат мерки за остварување на условите не-
опходни за правилно функционирање и непречено 
користење на системите за врски во земјата, како 
и за усогласување на развојот во таа област, заради 
обезбедување единство на системите за врски на Ју-
гославија. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека со посебни мерки ќе го поттикнуваат 
развојот на системите за врски за општи потреби на 
подрачјата на кои системот за врски не е доволно 
развиен. 

Член 5 
Заради порационално остварување на планови-

те и програмите за развој на задолжително повр-
*) Меѓународни советодавни комитети за телеграфија и 

телефонија, односно за радио 
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заните системи за врски, што го сочинуваат системот 
за врски на Југославија, учесниците на овој опште-
ствен договор ќе се залагаат имателите на задол-
жително поврзаните системи за врски по пат на са-
моуправни спогодби да здружуваат средства за раз-
војот и одржувањето на системите за врски. 

Сојузниот извршен совет, извршните совети но 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, во рамките 
на своите права и должности со мерки на економ-
ската политика ќе го поттикнуваат здружувањето 
на средствата за развој и одржување на системите 
за врски од став 1 на овој член. 

II. Основни начела за утврдување на општата кон-
цепција на системот за врски на Југославија 

Член 6 
Тргнувајќи" од потребата на општеството за не-

пречено и оптимално користење на врските, учес-
ниците на овој општествен договор се согласни, раз-
војот на системот за врски на Југославија да се за-
снова врз следните начела: 

1) постепено остварување и унапредување на 
оптимално^ единство на системот за врски »на Ју -
гославија; 

2) меѓусебно поврзување на начин што не ја 
намалува ефикасноста на ниеден од задолжително 
поврзаните системи за врски; 

3) единствени технички норми пропишани или 
договорени за деловите од системите за врски што 
меѓусебно се поврзуваат; 

4) постепена унификација на техничките сред-
ства за врски; 

5) забрзана изградба на мрежи на подземни и 
подводни кабли и нивно поврзување со радиоре-
лејните мрежи; 

6) побрзо вклучување на ридско-планинските 
и други телекомуникационо неразвиени подрачја 
во системот за врски на ЈПТТ. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, во согласност со основните начела од член 
6 на овој општествен договор, имателите на задол-
жително поврзаните системи за врски во своите 
планови и програми за развој да даваат приоритет 
на изградбата на: 

1) кабелски преносни патишта во системот за 
врски на ЈПТТ и во системот за врски на југосло-
венските железници; 

2) соодветни видови врски на подрачјата на кои 
врските не се доволно развиеш!, со тоа што, првен-
ствено со системот за врски на ЈПТТ, да се опфатат 
сите населени места во земјата; 

3) попречни и заобиколни врски за поврзува-
ње на различни нивоа на посреднички уреди во за-
должително поврзаните систем« за врски, а особено 
во системот за врски на ЈПТТ, помеѓу соседните 
републики и автономни покраини, како и помеѓу 
соседните региони; 

4) помошни центри за врски, во рамките на си-
стемот за врски на ЈПТТ, и тоа како во поглед на 
нивното завршување, така и во поглед на нивната 
натамошна изградба, за обезбедување на потребен 
број врски за приоритетните корисници и за имате-
лите на задолжително поврзаните системи за врски; 

5) резервни и подвижни центри за врски, во 
рамките на задолжително поврзаните системи за 
врски, заради обезбедување на потребен број врски 
за приоритетните корисници и за имателите на за-
должително поврзаните системи за врски; 

6) крајбрежни радиостаници за потребите на 
безбедноста на поморскиот сообраќај, односно на 
внатрашпата пловидба; 

7) подвижна претплатничка радиотелефонска 
мрежа, во рамките на системот за врски на ЈГ1ТТ, 
покрај магистралните сообраќајници; 

8) мобилни краткобранови радиотелефонски и 
радиотелеграфски мрежи; 

9) соодветни видови врски за меѓусебно повр-
зување на: републичките, покраинските, регионал-
ните и локалните радиостаници и телевизиски сту-
дија и на нивните радио и телевизиски предаватели 
во републичките и покраинските радиодифузни си-
стеми, на републичките и покраинските радио и 
телевизиски студија и на „Радио-Југославија"^ ка-
ко и на радиодифузните системи на републиките и 
покраините преку определени радиодифузни пунк-
тови, заради обезбедување на соодветни услови за 
единствено и непосредно функционирање на радио-
дифузните системи на Југославија; 

10) телефонски капацитети во системот за врски 
на ЈПТТ заради задоволување на барањата на сто-
панството и општеството и отстранување на постојна-
та диспропорција помеѓу побарувачката и понудата 
за телеграфско-телефонски услуги; 

И) соодветни видови врски за оперативно упра-
вување со железничкиот сообраќај, потребни врски 
за поврзување на оперативните центри на желез-
ничкиот сообраќај заради следење на .извршување-
то на заедничкиот возен ред на мрежата на југо-
словенските железници, врски за итни интервенции 
и мобилни ради оре леј ни врски; 

12) соодветни видови врски за поврзување на 
електроенергетските постројки и диспечерските 
центри за потребите на оперативно-диспечерското 
управување со електроенергетскиот систем на Југо-
славија, следејќи ја притоа конфигурацијата на да-
лноводката мрежа од 380 кУ и 100 кУ. 

Своите програми за развој од став 1 на овој 
член ќе ги изработат имателите на системите за вр-
ски во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој договор. 

Член 8 
Учесниците на овој општесвен договор се согла-

сни, имателите на задолжително поврзаните систе-
ми за врски, што тие ги претставуваат, во постапка-
та за задолжителното усогласување на плановите и 
програмите за развој на одделни системи за врски, 
да ги опфатат посебно: локациите на објектите, ви-
дот и трасата на опојните патишта, условите за 
поврзување, капацитетите на преносните системи на 
одделни правци, мерките за заштита на преносни-
те системи, на опојните патишта, на центрите и на 
другите елементи на врските. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни дека, имателите на задолжително поврзаните 
системи за врски што тие ги претставуваат, во рок 
од една година од денот на потпишувањето на овој 
општествен договор, ќе ја утврдат постапката за 
усогласување на плановите и програмите за развој 
на одделните системи за врски. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, ако усогласување за прашањата од член 8 
не се постигне, имателот на задолжително поврза-
ниот систем за врски што дал план и програма за 
развој на својот систем за врски на усогласување, 
да го извести за тоа надлежниот орган на управата 
за работите за врски, кој ќе преземе иницијатива за 
усогласување на ^усогласените прашања. 
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Член 10 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни во оцената дека треба да се задржи и оспо-
соби за експлоатација определен број воздушни жи-
чени водови во системот за врски на ЈПТТ и во сис-
темот за врски на југословенските железници. 

Заедницата на ЈПТТ и Заедницата на југосло-
венските железници, се обврзуваат, од името на ор-
ганизациите што во нив се здружени, во соработка 
со Сојузниот секретаријат за народна одбрана, а со 
претходна консултација на републиките и автоном-
ните покраини, во рок од една година договорно да 
утврдат кои воздушни жичени водови од став 1 на 
овој член треба да се задржат во експлоатација и 
под кои услови. 

Член И 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека ќе се залагаат, во рамките на своите 
права и должности, за програмско насочување на 
домашната индустрија, заради нејзиното оспособу-
вање за максимално учествување во производството 
на составни делови, уреди, апарати и друга опрема 
и во изградбата на одделни системи за врски, со 
обезбедување на квалитет на производите и одржу-
вање на роковите на испораката. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни, во рамките, на своите права и должности, да 
вложуваат напори домашните производители дого-
ворно да извршат меѓусебна распределба на произ-
водството на составни делови, уреди, апарати и дру-
га опрема што се вградуваат во одделните системи 
за врски. 

Член 12 
Учесниците на овој општествен договор ќе нас-

тојуваат, во рамките на своите права и должно-
ст^ да се утврдат програми на научноистра-
жувачки трудови во областа на врските и начинот 
на финансирање на тие трудови. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека е неопходно да се посвети поголемо 
внимание на стручното оспособување и школување 
на кадри во областа на врските. 

Учесниците на овој општествен договор ќе нас-
тојуваат, во рамките на своите права и должности, 
меѓусебно да се усогласат наставните планови и 
програми во оние делови што се однесуваат на 
стручните предмети од областа на врските. 

Член 14 
Заради создавање услови за обезбедување на 

техничко-технолошко единство на системите за врски 
на Југославија, учесниците на овој општествен до-
говор ќе ја поттикнуваат соработката врз стандар-
дизацијата, типизацијата и унификацијата на сос-
тавните делови, уреди, апарати и друга опрема што 
се_вградуваат во одделни системи за врски. 

^ Член 15 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека треба да се формира информационо-до-
кументационен систем (ИНДОК-систем) за областа 
на врските, заради создавање, собирање, обработка 
и размена на информации, од значење за развојот и 
функционирањето на системот за врски на Југосла-
вија. 

Организацијата, начинот на формирањето и со-
држината на ИНДОК-системот се утврдуваат со 
посебен договор. 

Член 16 
Заради обезбедување услови за правилно, не-

пречено и рационално функционирање на одделни-

те системи за врски и на системот за врски на Ју -
гославија, учесниците на овој општествен договор и 
имателите на задолжително поврзаните системи. за 
врски ќе обезбедат соодветни резерви на: составни 
делови, уреди, апарати и друга опрема што се вгра-
дуваат во одделните системи за врски. 

III. Основни услови за изградба на одделни системи 
за врски 

Член 17 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземаат мерки за побрз развој на одделните сис-
теми за врски задолжително поврзани во системот 
за врски на Југославија. 

Член 18 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, заради обезбедување на побрз развој 
на системот за врски на ЈПТТ, како основен носи-
тел на системот за врски на Југославија, да иници-
раат донесување на соодветни мерки за економска-
та политика и други системски мерки, а особено: 
мерки на кредитно-монетарната политика, мерки на 
политиката за цените, олеснеше ја за увоз на не-
опходната опрема, мерки за насочување на сред-
ствата на Поштенската штедилница и за здружу-
вање на средствата на заинтересираните иматели 
на функционалните системи како и мерки за здру-
жување на средствата на корисниците. 

Член 19 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, заради рационално користење на општестве-
ните средства, функционалните системи за врски да 
се развиваат во мерка што одговара на интерните 
потреби на тие системи, имајќи предвид, преносните 
системи, да бидат заеднички каде што тоа технич-
ко-технолошки е можно и економски оправдано. 

IV. Системи за врски што задолжително се повр-
зуваат 

Член 20 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни задолжително да се поврзуваат на системот 
за врски на ЈПТТ, а посредно или непосредно и ме-
ѓусебно, следните системи за врски, и тоа: 

1) системот за врски на југословенските радија 
и телевизија (ЈРТ); 

2) системот за врски на југословенските желез-
ници (ЈЖ); 

3) системот за врски на југословенското елек-
тростопанство (ЈЕ); 

4) системот за врски на вооружените сили (ВС); 
5) системот за врски на органите за внатрашни 

работи (ОВР); 
6) системот за врски на царинската служба 

(ЦС); 
7) системот за врски во поморската пловид-

ба (ПП); 
8) системот за врски во внатрешната пловид-

ба (ВП); 
9) системот за врски во воздушната пловид-

ба (ВИ). 

V. Технички и други услови за задолжително 
поврзување на системите за врски 

Член 21 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека имателите на задолжително поврза-
ните системи за врски што тие ги претставуваат, 
а што се привремено поврзани во согласност со 
член 133 од Законот за основите на системите за 
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врски, заеднички, во рок од една година од денот 
на потпишувањето на овој општествен договор ќе 
утврдат план и услови за постојано поврезување 
на задолжително поврзаните системи за врски во 
системот за врски на Југосларпја. 

Член 22 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека планот на постојното поврзување на 
системите за врски во системот за врски на Југо-
славија треба да ги содржи особено-

1) локацијата на центрите во кои се врши за-
должително поврзување на системите за врски 
и обемот на поврзувањето; 

2) техничките услови за задолжителното поврз-
ување (планот на слабеење, начинот на комутација 
помеѓу задолжително поврзаните системи, видот на 
сигнализација, бројот на водови и др.); 

3) бројот на корисниците на кои, меѓусебно за-
должително поврзаните системи за врски во сис-
темот за врски на Југославија ќе им биде до-
стапен. 

4) начинот на експлоатацијата во редовни и 
вонредни услови; 

5) динамиката на релизацијата на планот на 
постојаното побрзување на задолжително поврза-
ните системи за врски во системот за врски на Југо-
славија; 

6) други неопходни услови. 

Член 23 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласи лека имателите на задолжително поврзаните 
системи за врски што тие ги претставуваат треба 
да го реализираат планот на постојаното поврзу-
вање од чл. 21 и 22 на овој општествен договор, 
најдоцна во рок од три години од денот на потпи-
шувањето на овој општествен договор 

VI. Повремени заеднички вежби 

Член 24 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека, заради проверка на функционира-
њето и можноста за користење на системот за врски 
на Југославија во вонредни услови, имателите на 
задолжително поврзани ге системи за врски, што тие 
ги претставуваат, ќе организираат и изведуваат 
повремени заеднички вежби. 

Планот на изведувањето на вежбите од став 1 
на ОВОЈ член на територијата на СФРЈ, го утврдува 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во спогод-
ба со Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
и со имателите на задолжително поврзани системи 
за врски. 

Член 25 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека заедничките вежби од член 24 на овој 
општествен договор можат да се организираат и 
изведуваат и на територијата на само една* репуб-
лика, односно автономна покраина. 

Планот на изведувањето на вежбите од став 1 
на овој член го утврдува републичкиот, односно 
покраинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на врски, во спогодба со републичкиот од-
носно покраинскиот секретаријат за народна од-
брана и со имателите на задолжително поврзаните 
системи за врски на ниво на републиките, односно 
автономната покраина. 

Член 26 
Со изведувањето на повремените заеднички 

вежби од чл. 24 и 25 на овој општествен договор не 
смее да се нарушува редовното функционирање на 
задолжително поврзаните системи за врск... 

VII. Начин на финансирање 

Член 27 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни дека потребните финансиски средства за 
реализација на обврските утврдени со овој опште-
ствен договор можат да се обезбедат со користење 
на следните извори: 

1) сопствени средства нз имателите на систе-
мите за врски; 

2) здружени средства: 
3) приходи според посебни прописи; 
4) банкарски кредити. 

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 28 
Учесниците па овој општествен договор се со-

гласни дека имателите на задолжително поврзаните 
системи за врски, што тие ги претставуваат усо-
гласувањето на постојните планови и програми за 
развој на одделни задолжително поврзани системи 
за врски со одредбите на овој општествен договор, ќе 
го извршат најдоцна во рок од две години од денот 
на потпишувањето на овој општествен договор. 

Член 2» 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, на ниво на федерацијата, републиките, 
автономните покраини и други општествено- поли-
тички заедници, со активно учество на здруже-
ниот труд, да се обезбеди поголем степен на коорди-
нација и активност во областа на плановите и про-
грамите за развојот, изградбата и финансирањето, 
како и на другите активности од значење за раз-
војот и единството на системите за врски. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни дека носители на координацијата се сојуз-
ните, републичките и покраинските органи на упра-
вата надлежни за работите на врски, при кои можат 
да се формираат соодветни стручни совети. 

Член 30 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, следењето на спроведувањето на овој опште-
ствен договор да го врши Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски. 

Член 31 
Измени и дополненија на овој општествен до-

говор се вршат на начинот, односно според постап-
ката по која овој општествен договор е склучен. 

Член 32 
Овој општествен договор влегува во сила кога # 

ќе го потпишат овластените преставници на учес-
ниците на овој општествен договор. 

Член 33 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет, 
Анте Зелиќ, е. р. 

член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за сообраќај и . 

врски 
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За Извршниот совет на Собрание-
то на СР Босна и Херцеговина, 

Изет Бршшнќ, е. р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за сообра-

ќа ј 

За Извршниот совет на Собрание-
то на СР Црна Гора, 

Насилие Војводик, е. р. 
заменик на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за сообраќај 
и врски, поморство и патно сто-

панство 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Славко Босанац, е. р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за помор-

ство, сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија, 

Александар Варналиев, е. р. 
член на Советот и републички 
секретар за сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Собрание-
то на СР Словенија, 
Јоже Новиншек, е. р. 

член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за опште-
ствено планирање и информацио-

нен систем 

За Извршниот совет на Собрание-
то на СР Србија, 

Зоран Настић, е. р. 
член на Советот и републички 

секретар за сообраќај 

За Извршниот совет на Собрание-
то на САП Косово, 
Ќерим Ќерими е. р. 

директор на Покраинската управа 
за сообраќај 

За Извршниот совет на Собрание-
то на САП Војводина, 

м-р Герхард Бурбах, е. р. 
член на Советот и покраински 

секретар за сообраќај и врски 

За Заедницата на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, 

Гојко Секуловски, е. р. 
генерален директор за Заедница-

та на ЈПТТ 

За Деловната заедница на радио-
дифузните организации на 

здружен труд на југословенската 
радио-телевизија, 

Милан Вукос, е. р. 
претседавач на Извршниот одбор 
на Собранието на југословенската 

радио-те девизи ј а 

За Заедницата на Југословен-
ските железници, 

Никола Филиповић е. р. 
претседател на Деловодниот одбор 
на Заедницата на југословенските 

железници 

За Заедницата на југословенско-
то електростопанство, 

д-р Лазар Љубица, е. р. 
генерален директор на Заедница-
та на југословенското електро-

стопанство 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за допол-
нение на Одлуката за условите под кои можат да 
се користат и плаќаат трошоците на претставни-
штвата и делегатите во странство и другите тро-
шоци на работењето со странство, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 34/80 година, се пот-
крала до лу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ 
КОРИСТАТ И ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБО-

ТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

Во точка 1 по зборовите: „во точка 3" треба да 
стои: „во точка За". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 15 јули 
1980 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА КИПАР 

Се отповикува % 

Благое Поповски од должноста на извонреден! 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Кипар. 

II 

Се назначува 
Ценето Јоб, началник на управа во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република t 
Кипар. 
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III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
24 јуни 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИГЕР И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА НИГЕР 

I 

Се отповикува 
Данило Билановиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија ве Република Ни-
гер, со седиште во Лагос. 

- И 

Се назначува 
д-р Миран Мејак, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Федерална Република Нигери-
ја, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во Република Нигер, со седиште во Лагос. 

III I 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. ' 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
25 јуни 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић е. р, 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКА РЕПУБЛИКА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ЗЕЛЕНОРТСКА РЕПУБЛИКА 

I 

Се отповикува 
Јусуф 1Селменди од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Зеленортска Ре-
публика, со седиште во Дакар. 

II 

Се назначува 
Марко Милашин, извонреден и ополномонггев 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Сенегал, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Зел спо-
ртска Република, со седиште во Дакар, 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
26 јуни 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР 

I 

Се отповикува 
Мирослав Зетовиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Еквадор, со седиште во Богота, ; 
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И 
1 Се назначува 

Богдан Пеоски, шеф на% кабинетот на член на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, за извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Еквадор, 

III , 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
27 јуни 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет, и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА 
ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 

За началник на Службата за персонални рабо-
ти на Сојузниот извршен совет се назначува В ва-
димир Аритоновић досега шен помошник-начал-
ник на Управата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет. 

У. п. п. бр 966 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарич, е. р. 

Врз основа на член 216 стгв 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА НАЧАЛНИКОТ НА УП-
РАВАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста началник на Упра-
вата за персонални работи на Сојузниот извршен 

совет Стево Вукадин, заради истекот на периодот 
за кој е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смис-
ла на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за СОЈУЗНИОТ извршен совет 
и сојузните органи на управата. 

У. п. бр. 965 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен ^овет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на точка 6 од Одлуката за Служба-
та за персонални работи на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/80), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-НАЧАЛНИК 
НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник-началник на Службата за персо-
натни работи на Сојузниот извршен совет се наз-
начува Чедомир Ковачевиќ, началник на одделе-
ние во Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија 

У. п. п. бр. 967 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За ш е ф на Протоколот на Сојузниот извршен 
совет се назначува Јован Премеру, досегашен со-
ветник во Амбасадата на СФРЈ во Лондон. 

У. п. бр. 964 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убила рил, е. р. 
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Брз основа на член 216 став 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА ПРОТОКО-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста ш е ф на Протоко-
лот на Сојузниот извршен сонет Душан Продано-
вић, заради истекот на периодот за кој е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
иа 31 јули 1980 година. 

У. п. п. бр. 963 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. p. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Душан Николиќ, виши советник во Сојузниот за-
вод за општествено планирање. 

У. п. п. бр. 959 
3 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи Илија 
Јововиќ, заради заминување на Друга должност. 

У. п. п. бр. 960 
3 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р* 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 
Новинската агенција Танјуг („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/74), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НОВИНСКА-
ТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

За директор на Новинската агенција Танјуг се 
назначува Александар Бакочевиќ, член на Претсе-
дателството на Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија. 

У. п. и. бр. 957 
3 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

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

Р Е Ш Е К И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот зазод за општествено 
планирање се назначува Новак Полексиќ, досега-
шен генерален директор на Сложената организаци-
ја нд здружен труд Ш И К „Црна Гора" — Титоград. 

У. п. п бр. 958 
3 ЈУЛИ 1989 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 
Новинската агенција Танјуг („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА НО-
ВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Се разрешува од должноста директор на Но-
винската агенција Танјуг Петар Ивачиќ, заради ис-
текот на периодот за кој е назначен. 

У. п. п. бр. 818 
3 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. p. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси БО 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Дерета Миле Богдан, Огризовић Николе Дара, 
Радић Дујина Ка ја , Зеле Хусе Салко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Грубић Николе Душан, Ивановић Лазе Голуб, 
Перишић Марина Фабијан, Рогин Фрање Драгу-
тин, Салопек Стјепана Фрањо, Вуко Мише Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баруџија Милоша Милан, Ђапић-Крањац 
Шпира Мирко, Фабијан Фран,е Милан, Франић 
Антона Бранко, Франк Јосипа Иван, Јеласка Шпи-
ре Винко, Карач Ђуре Јосип, Кукић Стеве Нико-
ла Лоборец Ђуре Вал ко, Мартинић Ивана Јосип, 
Ро је Ивана Богомил, *Граварић Милоша Ђуро; 

—• за особени заслуги на полето на . јавната 
Дејност со која се придонесува кон општиот нап-
редок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

» 
Башић Марка Јаков, Иванковић-Цимприч Ј у -

рија Марија, Кнежевић Анте Вељко, Лучин Јозе 
Мирко, Мацура Саве Јово; 

Мухаремагић Џема ла Џевад. Перишић Јуре 
Ћиро, Руше Јуре Фабијан, Сикирица Милића Ми-
лица, Синовчић Мате Марин, Смољ»ан Никица; 

— за заслуги и погтлгнати успеси во работа-
та од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ Г?А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бадовинац-Јукић Ивана Љубица. Боланча Ј е р -
ка Рако, Дујмовић Иве Марија, Ђаковић Вицка 
Марија, Фаќач Николе Камило, ГуЈЈић Тодора 
Вељко. Ла још-Шаликовић Винка Марија, Малеш-
-Ранисављевић Лазе Драгица, Матијашић-Миха-
лић Мије Регина, Мећава Лазе Славко; 

Пзлада-Nagy Јуре Вера. Пауг Германа Вели-
мир, Павалек-Пешек Антона Мира, Планчић Ф р а -
не Винко, Радишић Кате Марија, Смодлака Мар-
тина Стипе, НГантак Мартина Ладислав, Тошић 
Луке Анте Тра ј ковен и-Јуришагз Стјепана В л а ж н -
ка. Вуљак Томе Анђелка, Ж у н и ћ - Ц м р к Јосипа 
Барбара; 

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

СО ОРДЕН НА ТР! 'ДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Б а ј и ћ Радивоја Саво, Барић Анте Пешко, Б а -
рић Анте Милан, Бау чић Шимуна Стјепан, Бебек 
Б л а ж а Маријан, Божаиић-Коцеић Јерка ' Анчи, 
Брашкин-Павлов Мартина Марица, Будимир Ане 
Иво. Цунк-Бебер Фрање Марија, Цвејић Милана 
Стеван, Чермак Јосипа Јосип, Ђурковић Мирка 
Анте; 

Дебоговић-Свибен Јосипа Мира, Дмитровић 
Срете Јован. Филајдић Мије Јелена, Фостач Ива -
на Винко, Главина Бартула Јаков, Јаман Мирка 
Миљенко, Глобан Славка Срећко, Голеш Петра 
Никола, Голужа Станка Лазо, Халт Ивана Томис-
лав, Хенгл-Кнафељ Карла Вида; Храповић Мах-
мута Расим, Иконо мов Дмитра Владимир. Јамен 
Јозе Миро, Јапирко Фабијана Анте, Јелић Б р а н и -
мира Анте. Ј у р а ј а Стјепана Стјепан; 

Капетановић Јакова Иван Катић Б о ж е Анте, 
Косановић-Милић-Шгркај Вјекослава Оленка, Ко-
раћ Дује Војко, Кресић Милана Стеван. Крстуло-
вић Фране Живко, Купељ Стјепана Стјепан, К у н -
штек-Селић Јосипа Бранка, Ловрић Мате Петар, 
Малетић Љубомира Радослав, Матуловић Анте 
Јероним, Медић-Ловрић Јосипа Ксенија, Мишетић 
Јерка Давор, Митровић. Илије Митар, Муртић 
Винка Албин; 

Ножина Анте Пашко, Селаковић Јура ја Фра-
њо, Пајнић-НЈћапец Ладислава Ђурђица, Панић-
-Марковић Стамена Десанка, Павковић Ивана 
Иван, Перковић Ло*вре Грго, Перковић Луке Ката, 
Перош Ивана Петар, Петрић Јосипа Карло, Плас-
тић Ивана Вјекослав, Подруг Андрије Мирко, По-
повић Анте Петар, Привиден Марије Албин, Радић 
Јозе Јаков, Радић Јозе Пакао, Радић Јозе Стипе, 
Радојновић Славка Василије, Реговић-Братанић 
Николе Марија, Регина Фрање Никола, Рогуља-
-Потлди Паве Лидија, Руд ел ић Ј у р ј а Јосип, Руњић 
Ивана Мирко; 

Север-Коцијан Јосипа Бланка , Србељ Станка 
Иван, Станковић Симеона Мирко, Станојеиић-Ми-
ховиловић Николе Марија. Шегвић Вицка Ниро, 
Шкрапић Стјепана Инан, Штрк Рудолфа Рудолф, 
Шубашић Стипе Мате, Тали^анчић-Бокуцшћ М:.а-
на Ксенија, Томашевић Леополда Антонија. Том-
љеновић Драгутина Иван, Тудбр-ТТрнморац Тадије 
Нада, Уводић Мате Младен. Уводић Николе В* TIG, 
Валеријев Звонимира Славица, Ваља ка Аугустина 
Прерад, Ветма Дује Анте. Bi ловић Драгутина Ино, 
Вуковић Ивана Марица, Залогај Пеана Ивица; 
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— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА ИДРОД 

Гранчић Ивана Јосип, Wolf Ладислава Емил; 

— за .залагање и постигнати успеси во работ-
та 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бат Ђуре Ђуро, Безина Андрије Иван, Босан-
чић Грге Марко, Брдарић Мије Марија, Чоза Анте 
Иван, Данко-Кекељ Ивана Вјекослава, Дидовић 
Мате Зоран, фед лер Мирослава Виктор, Гајић Ми-
лоша Драгош. Галић Илије Иван, Газибара-Плеш-
тина Шпире Ивка, Гиздић Ивана Дујо, Гњидић 
Шпире Милан; 

Хлебић Јосипа Смиља, Хорват Јосипа Фрањо, 
Јуричек Антона Станислав, Клисовић Милана Ми-
лан. Кнежевић Пере Маријан, Краљ-Зорна Петра 
Стана, Куна Славка Стјепан, Квастек Шиме Ма-
рија, Лукша Алојза Стево, Мандић Анте Марко, 
Маровац Ратка Нада, Марковић Драге Анте, Ми-
хаљевић Мије Милан, Миличевић Марина Блаж, 
Мустапић Марка Мирко; 

Пељић Томе Пашко, Перковић Ловре Анте, 
Плештина-Газибара Мате Блаженка, Пољак Миће 
Вања, Познановић-Штимац Казимира Ружица, Ра-
дић Јозе Фране, Радић Јозе Милан, Рекетје-Сасо 
Фране Катјуша, Северин-Фучек Фабијана Љерка, 
Смодлака Шпире Анте, -ЈНимудварац Ивана Пав-
ле, Шимуновић Анте Јаков, Токић Анте Јосип, Ту-
кић Боже Божо, Турсан Николе Владо, Уводић 
Мартина Иво, Ветма Ивана Лука, Зрилић Јерка 
Пивца. 

Бр. 156 
13 декември 1979 год. 

Белград 

Претседател на Р е -
публиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

'663Ј Закон за санација и престанок на орга-
— ^ низациите на здружен труд — — — — 1293 
664. Закона за превозот во меѓународниот па-

тен сообраќај — — — — — — — 1316 
665. Закон за попис на населението, домаќин-

ствата и становите во 1981 година — — 1324 
666. Закона за задолжување на Народната 

банка на Југославија во странство заради 
обезбе/Јување на ликвидноста на Југосла-

^ ^ вија во плаќањето со странство — — — 1327 
66vf Закон за измени и дополненија на Зако-
^ ^ нот за привремена забрана на располага-

њето со дел од општествените средства за 
исплатување на дневници за службени 
патувања, надомести за трошоците за 
превоз за службено патување, издатоци 
за репрезентација, издатоци за реклама и 
пропаганда, издатоци аз авторски хоно-

Страна 
рари, издатоци за интелектуални услуги 
и издатоци по основа на договор за дело, 
во 1930 година — — — — — — — 1328 

668. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ — — 1329 

669. Одлука за дополнение на Одлуката за 
составот на сојузните комитети — — — 1331 

670. Измени и дополненија на Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот 
од 1973 до 198С во 1980 година — — — 1337 

671. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ по повод на разгледува-
њето на материјалот » Некои прашања на 
остварувањето на делегатскиот собрани-
скиот систем и задачи на собранијата" — 1333 

672. Одлука за измени и дополненија на Ста-
тутот на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и 
автономни покраини — — — — — 1335 

Одлука за потврдување на измените и допол-
ненијата на Статутот на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените 
републики и автономии покраини — — 1336 

673. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1337" 

674. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на специфична опрема за потре-
бите на слепи лица — — — — — — 1337 

675. Решение за забрана на внесувањето'и ра-
стурав,ето на весникот „Miinchner Merkur" 1340 

676. Наредба за измени на Наредбата за смет-
ките за уплата на приходите на опште-
ствено-лолитичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересни за-
едници и други самоуправни организации 
и заедници, за начинот на уплатување на 
тие приходи и за начинот на известување 
на корисниците на тие приходи — — — 1340 

677. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на производи-
те од месо — — ~ — — — — — 1352 

678. Правилник за измена на Правилникот за 
квалитетот на кафето и сурогатиге на ка-
фе, чајот, зачините, концентратите за су-
па, пекарскиот квасец, прашокот за печи-
во, прашокот за пудинг, диететските про-
изводи и адитивите — — — — — — 1353 

679. Правилник за измена на југословенските 
стандарди од областа на текстилната ин-
дустрија — _ _ _ —. _. _ 1355 

680. Општествен договор за општиот план на 
врските на Југославија — — — — — 1355 

Исправка на Одлуката за дополнение на Од-
луката за условите под кои можат да се 
користат и плаќаат трошоците на прет-
ставништвата и делегатите во странство и 
другите трошоци на работењето со стран-
ство — — — — — — — — — — 1359 

Укази — — — — — — — — — — 1359 
Назначување и разрешувања — — — — 1361 
Одликувања — — — — — — — — — 1361 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика Ор. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графичка 
завод Белград, Булевар војводе Мишика бр. 17. 


