
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ ПА4СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 69802-603-19644 

Петок, 1 февруари. 1980 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XXXVI 

Цена на овој број е 36 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
Ѕ00 динару. Рок за рекламации 15 дена. 
— Редакција: Улица Јована Ристика 
бр 1. Пошт. фах 226. — Телефони: 
централа 650-155; Уредништво 651-855; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

62. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВА-
ЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ 
НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ. ИЗДАТОЦИ ЗА РЕ-
ПРЕЗЕНТАЦИЈА. ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА И 
ПРОПАГАНДА. ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОРСКИ ХОНО-
РАРИ. ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУ-
ГИ 1/1 ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА 

ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
за исплатување на дневници за службени патува-
ња, надомести за трошоците за превоз на службено 
патување, издатоци за репрезентација издатоци за 
реклама и пропаганда, издатоци за авторски хоно-
рари, издатоци за интелектуални У П У Г И И издатоци 
по основи на договор за дело, во 1980 година што го 
усвои Собпзнието на СФРЈ, на седницата на Сојуз- / 
ниот собор од 30 јануари 1980 година. 

ПР бр. 828 
30 јануари 1980 година 

Белград 

' По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА Р ^ПОЛАГАЊЕ-
ТО СО ДЕЛ ОТТ ОПШ^ГТВ^НМТ*: СРЕДСТВА ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДАТОЦИ 
ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, И З О Т О П И ЗА РЕКЛАМА 
И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОРСКИ ХО-
НОРАРИ, ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
УСЛУГИ И ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВА НА ДОГО-

ВОР ЗА ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на целите на политиката 

За екон<Шска стабилизација и на задачите предви-

дени со Резолуцијата за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 во 1980 година, приврездено 
се забранува располагањето со дел од општествени-
те средства од страна на организациите на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници и општестве-
но-политичките заедници (во натамошниот текст: 
организации на здружен труд и други корисници на 
општествени средства) во 1980 година за исплатува-
ње на дневници за службени патувања, надомести 
за трошоците за превоз на службено ^патување, из-
датоци за репрезентација, издатоци за реклама и 
пропаганда, издатоци за авторски хонорари, издато-
ци за интелектуални услуги и издатоци по основа 
на договор за дело. 

Член 2 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства не можат во 1980 го-
дина да располагаат со општествени средства за 
исплатување на дневници за службени патувања и 
надомести за трошоците за превоз на службено 
патување во износ поголем од износот на тие днев-
ници и надомести, утврден во завршната сметка 
за 1979 година, зголемен за 10%. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
основните организации на здружен труд што во 
рамките на својата редовна дејност изведуваат 
инвестициони работи надвор од седиштето на основ-
ната организација на здружен труд или вршат деј-
ности на јавен сообраќај можат во 1980 година да 
располагаат со општествени средства за исплатува-
ње надомести за трошоците за превоз на службено 
патување до височината што со одлуката за височи-
ната на тие издатоци ја утврдил органот на управу-
вањето со основната организација на здружен труд. 

Член 3 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства не можат во 1980 го-
дина да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за репрезентацита во из-
нос поголем од 80% од износот на тие издатоци, 
утврден во завршната сметка за 1979 година, нама-
лен за износот по основ на прослави и јубилеи што 
ги товарел тие издатоци. ^ 

Член 4 
Организациите^ на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства не можат во 1980 го-
дина да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за интелектуални услуги 
и издатоци по основа на договор 'за дело во износ 
поголем од 80°/о од износот на тие издатоци утврден 
во завршната сметка за 1979 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, основните организации 'на здружен труд во 
областа на земјоделството и градежништвото и орга-
низациите на здружен труд и други корисници на 
општествени средства во областа на образованието, 
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науката, културата и информациите, освен на из-
најмувањето,' дистрибуцијата и прикажувањето на 
филмови, можат БО 1980 година да располагаат со 
општествени средства за исплатување на издатоци 
по основа на договор за дело до височината што со 
одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил 
органот на управувањето со организацијата на 
здружен труд односно на него соодветниот орган на 
управувањето на друг корисник на општествени 
средства, со тоа што растежот на тие издатоци во 
1Ѕ80 годину во однос на 1979 година да не може да 
биде поголем од растежот на доходот во 1980 година 
во однос на 1979 година. 

Член 5 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства Не можат во 1980 го-
дина да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за реклама и пропаганда 
ва износ поголем од износот на тие издатоци утвр-
ден во завршната сметка за 1979 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства можат во 1980 година да 
располагаат со општествени средства за исплатува-
ње на издатоци за реклама и пропаганда што е 
вршена преку средствата за јавно информирање до 
височината што со одлуката за височината на тие 
издатоци ја утврдил органот на управувањето со 
организацијата на здружен труд односно на него со-
одветниот орган на управувањето на друг дорисник 
на општествени средства. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства не можат во 1980 го-
дина да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за авторски хонорари во 
износ поголем од износот на тие издатоци утврден 
во завршната сметка за 1979 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства што Ершат издавачка од-
носно новинско-издавачка дејност, и организациите 
на здружен труд и други корисници на општестве-
ни средства што се занимаваат со снимање филмо-
ви, можат во 1980 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на издатоци за 
авторски хонорари до височината што со одлуката 
за височината на тие издатоци ја утврдил органот 
на управувањето со организацијата на здружен труд 
односно на него соодветниот орган на управувањето 
на друг корисник на општествени средства, со тоа 
што растежот на овие издатоци во 1980 година во 
однос на 1979 година да не може да биде поголем 
од растежот на доходот во 1980 година во однос на 
1979 година. 

Член 7 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства во основање, органи-
зациите на здружен труд и други корисници на 
општествени средства што ќе почнат да вршат деј-
ност заради која се основани во 1980 година и орга-
низациите на здружен труд и други корисници на 
општествени средства што во 1979 година ги немале 
издатоците предвидени со овој закон, можат во 
1980 година да располагаат со општествени средства 
за исплатување на: дневници за службени патува-

ња, надомести за трошоците за превоз на службено 
патување, издатоци за репрезентација издатоци за 
реклама и пропаганда, издатоци за авторски хоно-
рари, издатоци за интелектуални услуги и издато-
ци по основ на договор за дело — до височината 
што со одлуката за височината на тие издатоци ја 
утврдил органот на управувањето на тие организа-

ции на здружен труд односно на него соодветниот 
орган на управувањето на други корисници на 
општествени средства. 

Член 8 
Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 

начинот на утврдување и искажување на износот 
до кој можат организациите на здружен труд и дру-
ги корисници на општествени средства да распола-
гаат со општествени срседства во 1980 година за 
исплатување на: дневници за службени патувања, 
надомести за трошоците за превоз на службено па-
тување, издатоци за репрезентација, издатоци за 
реклама и пропаганда, издатоци за авторски хоно-
рари, издатоци за интелектуални услуги и издатоци 
по основа на договор за дело. 

Член 9 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друг корисник на општествени 
средства ако располага со општествени средства 
спротивно на одредбите од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд односно ка ј друг корисник на опште-
ствени средства со парична казна од 2.000 до 
20 000 динари. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

63. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за оданочување на производи- и ус-
луги во прометот, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 Јануари 1980 година. 

ПР бр. 835 
30 јануари 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседателот на 
Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и 

услуги во прометот. („Службен лист на СФРЈ", бр. 
?3/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78 и 26/79), во 
член 5 став 2 првата реченица се менува и гласи; 
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„Секоја продажба на производи се смета како про-
мет на производи остварен непосредно со крајни 
потрошувач, ако со овој закон не е определено по-
инаку.". 

Во втората реченица зборовите: ,,од продавница 
или од друга деловна единица што врши продажба 
на производи на мало, кусокот на производи наме-
нети за продажба на мало", се заменуваат со збо-
ровите: „од продавница или од друга деловна еди-
ница, кусокот на производи наменети за продажба". 

Член 2 
Бо член 6 став 1 точка 1 по зборот: „наба-

вува" се додаваат зборовите* „врз основа на пис-
мена иЗЈава". 

Во став 3 по зборовите: „со општ акт" запирката 
се заменуваа^ со зборовите: ,,и регистрирани". 

Во став 4 уводната реченица се менува и гласи: 
„Продажба на материјали за репродукција, освен 
продажба • за готови пари, мбжат да вршат . од 
складот или транзитно без пресметување и на-
платување данок на промет на производи, произво-
дителските и трговските организации на здружен 
труд и други корисници на општествени средства на 
производителските организации на здружен труд, со 
задолжително водење на посебна евиденција за так-
вата продажба и за издавање на фактури, како и 
занаетчија — производител што води деловни кни-
ги или книги на прометот. Продажба на материјали 
за репродукција на производител ските организации 
на здружен труд без пресметување и наплатување 
данок на промет на производи, може да се врши на 
начинот определен во овој став и од деловните еди-
ници на корисниците на општествени средства, кои-
што за производите што ги продаваат се задолжу-
ваат според цените во кои е вклучен данокот на 
промет на производи, при што, тој данок се исклу-
чува од продажната цена на производот на начи-
нот определен со прописот донесен врз основа на 
член 58 од овој закон. Продажба на материјали за 
репродукција на начинот определен во овој став, без 
пресметување и наплатување данок на промет на 
производи, може да се врши под следните услови"'. 

Член 3 
Во член 7 став 2 по зборовите: „јадења и пи-

јачки", се додаваат зборовите: „машини и апарати 
за одржување на чистота.". 

Член 4 
Во член 8 став 1 точка 4 по зборовите: „инста-

лациона мрежа" се додаваат зборовите: „во станови, 
станбени простории, канцеларии и други слични ад-
министративни простории во простории во кои гра-
ѓани и граѓански правни лица ја вршат својата деј-
ност", а на крајот точката и запирката се заменуваат 
со точка и по тоа се додава нова реченица, која гла-
си: „кои производи се сметаат како производи од 
оваа точка што се вклучуваат кон инсталационата 
мрежа, се утврдува со прописот донесен врз основа 
на член 58 од овој закон". 

Член 5 
Во член 10 став 1 по зборовите: „за купување-

то" се додава запирка и зборовите: „приемница, до-
ставница, товарен лист и други документи, што мо-
раат да се совпаѓаат со податоците од фактурата за 
купувањето." 

Во став 2 на крајот се додава нова реченица, „ 
која гласи: „ К у п у в а ч о т е должен да го пресмета и 
уплати пропишаниот данок на промет на произво-
ди и на сите производи од став 1 на овој член за 
кои не обезбедил евиденција од тој став, на вред-
носта на утврдениот кусок, како и на вредноста на 
кало, растур, крш и дефект на таквите производи, 
што го надминуваат дозволениот обем предвиден со 
општиот акт.". 

Член в 
Во член 11 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Што се смета како услуга или работа, во сми-

сла на овој член, се определува со прописот доне-
сен врз основа на член 58 од овој закон.". 

Член 7 
•Во член 12 став 2 се менува и гласи: 
„Основната организација на здружен труд од 

став 1 на овој член може спогодбено да ги пренесе 
работите на евидентирањето и пресметувањето на 
данокот на промет на производи врз друга органи-
зација на здружен труд, работна заедница и др. Во 
тој случај, плаќањето, на* данокот се врши од жиро* 
-сметката на даночниот обврзник — основната орга-
низација на здружен труд, која спогодбено ги пре-
нела тие работи и таа е одговорна со средствата ср 
кои управува за правилното евидентирање, пресме-
тување и плаќање на данокот на промет на произво-
ди. По исклучок, ако основната организација на здру-
жен труд од став 1 на овој член, со самоуправи^ 
спогодба ја овласти интерната банка покрај работи 
евидентирање и пресметување, да врши и пла-
ќање на данокот на промет на производи, интерната 
банка тоа може да го прави само под услов, со спо-
годбата за основнање на интерна банка или со на-
ведената спогодба, да е предвидена неограничен^ 
солидарна одговорност на сите членови на интер-
ната банка." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Даночниот обврзник-корисник на општестве-

ни соедства, го пресметува и плаќа основниот и 
посебен данок на промет на производи според тари-
фите на тие даноци на начинот определен со озој 
закон, а даночниот обврзник — граѓанин и граѓанско 
правно лице тоа го вршат на начинот определен СКЈ 
републичкиот односно покраинскиот закон од член 
24 став 10 на овој закон, ако со ОВОЈ закон не е оп-
ределено поинаку.". 

Член 8 
Во член 15 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„За производите што се ослободени од плаќање 

на основен данок на промет на производи или за 
кои во Тарифата на основниот данок на промет с^ ' 
определени различни даночни стапки, зависно од 
нивната намена, вид, квалитет, цена и други 
својства, производителот односно увозникот што ги 
увезол, е должен во фактурата за продажба на се-
кој таков производ односно во друг документ шт<̂  
го придружува продадениот производ, на етикетата ц 
др., да ја означи таквата намена, вид, квалитет, цена 
или друго својство, а во фактурата уште и даночна-
та основица, тарифниот број и д а н о ч н а ^ стапка 
според кои се врши пресметување и плаќање на 
основниот данок на промет на тие производи при 
продажба на крајните потрошувачи односно да ја 
наведе одредбата со која се ослободени од плаќана-
на данок. Одредбата на овој став се однесува и за 
продажба на репродукциони материјали што ќе сф 
изврши на производителските организации на здру-
жен труд за изработка на производи на чиј промет 
се плаќа основен данок на промет на производи за-
висно од содржината на тие материјали и суровина 
во финалниот производ. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува Ц 
на трговските организации на здружен труд што 
таквите производи им ги продаваат на трговските 
и други организации на здружен труд кои за тие 
производи се обврзници на основен данок на промер 
на производи односно кога како репродукциони 
материјали им ги продаваат на производителските 
организации на здружен труд." 

Во став 4 зборовите: „стоки на мало" се заме* 
нуваат со зборот: „производи". 
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Член 9 
Во член 16, се додава нов став 1, кој гласи: 
„Даночната основица во прометот што го вршат 

корисниците на општествени средства е иста за 
пресметување и на основниот данок на промет на 
производи и на посебниот данок на-промет на про-
изводи, ако со овој закон или со Тарифата на ос-
новниот данок на промет не е определено поинаку." 

Ст. 1 до 7 стануваат ст. 2 до 8. 
Во досегашниот став 8, кој станува став 9, 

зборовите: „од денот на неговата прва продажба на 
потрошувачот, односно од денот на увозот за крај -
ниот потрошувач, на кои во поранешниот промет 
Оил платен данок на промет на производи", се заме-
нуваат со зборовите: „од денот кога продавачот го 
набавил, на кој во поранешниот промет бил платен 
пропишаниот данок на промет на производи, однос-
ио кој бил ослободен од плаќање на тој данок", а 
по зборовите: „за редовна употреба" се додава за-
пирка и зборовите: „под услов вредноста на такви-
те услуги и материјали употребени за тие услуги 
да изнесува најмалку 10% од вредноста на откупе-
ниот употребуван производ". На крајот од ставот 
се додава нова реченица, која гласи: „Даночното 
олеснение од овој став се утврдува посебно за ос-
новниот, а посебно за посебниот данок на пролет 
на производи.". 

Досегашниот став 9, кој станува став 10, се ме-
нува и гласи: 

„Ако даночниот обврзник што продава нови 
производи од потрајна употребна вредност што се 
во општествена сопственост преземе од купувачот 
употребуван производ од потрајна употребна вред-
ност, по истекот на две години од денот кога купу-
вачот го набавил, на КОЈ ЕО поранешниот промет 
бил платен пропишаниот данок на промет на произ-
води односно што бил ослободен од плаќање на ТОЈ 
данок, и во замена за тој производ на купувачот ќе 
му даде ног, производ со ист вид даночна 
основица преставува позитивната разлика помеѓу 
продажната цена на новиот производ со вклучениот 
пропишан данок на промет на производи и вреднос-
та што му се признава на купувачот за преземениот 
употребуван производ што се заменува- Данокот се 
пресметува на таа основица со примена на стапката 
што се добива кога износот на данокот на промет 
на производи што се плаќа на новиот производ ќе 
се помножи со 100 и ќе се подели со продажната 
цена на TOI производ. При преземањето и замената 
на моторни возила, во смисла на овој став, ако по-
зитивната разлика е помала од 30% или ако таа 
разлика ја нома, данокот се пресметува со примена 
на даночната стапка коза важи за ново возило на 
основицата што претставува 30% од даночната ос-
новица на коза се плаќа данок на новото возило. 
Даночното олескение од ОВОЈ став не се однесува на 
патничките автомобили од тар. број б став 2 на Та-
рифата на основниот данок на промет. Даночното 
олеснение од ОВОЈ став се однесува па основниот 
данок на промет на производи.". 

Досегашниот став 10 станува бтав И. 

Член 10 
Во член 18 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи* 
„Ако со Тарифата на основниот данок на промет 

е определено на продажбата на определени произ-
води што ќе му се изврши на купувачот — корисни-
кот на општествени средства што тие производи ги 
набавува заради натамошна продажба да се плаќа 
основен данок на пролет на производи, на продаж-
бата на тие производи што тој купувач ќе им ја 
изврши на крајните потрошувачи се пресметува 
само посебниот данок на промет на производи на 
истата даночна основица на која што при набавката 

бил пресметан основен денок на промет на произво-
ди.". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 11 
Во член 19 став 3 по зборовите: „извршителот 

на услугите" се додаваат зборовите: „или изврши-' 
телот на услугите имал во врска со извршувањето 
на услугата или работата трошоци за превозот на 
лица и предмети", а по зборовите: „материјали" се 
додава запирка и зборовите: „односно вредноста на 
трошоците за превозот". 

Член 12 
Во член 22 став 3, зборовите: .,став 1 точ. 1 до 

5", се заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 5 на став 
2". 

Член 13 
Во член 24 став 2 зборовите: „во рок од пет де-

на" се бришат, а на крајот се додава нова реченица 
кода гласи: „Под наплатени продадени производи 
во смисла на овој етев, се подразбираат: „наплати-
те за продадени производи во готови пари и преку 
жиро-сметки, изнссћте на побарувањето за прода-
дените производи што се содржани во инструменти-
те за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства, вредноста на произ-
водите продадени на стоковен и на потрошувачки 
кредит, вредноста на производите продадени за 
обврзници, вредноста на производите земени за 
сопствена крајна потрошувачка односно употреба 
и вредноста на производите што му се дадени на 
крајниот потрошувач без надомест." 

Во став 3 зборовите: „на КОЈ се врши прометот 
на производи на големо во смисла", се заменуваат 
со зборовите: „определен во член 37 точка 5 став I."* 

Сг. 5 до 7, се заменуваат со пет нови ставови, 
кои гласат: 

„Даночниот обврзник на данок на промет на 
производи може да плаќа аконтации на данокот 
според ст. 1 и 2 на овој член, врз основа на подато-
ците во книговодството и во вонкпиговодствепата 
евиденција што ги води за секоја продавница и цоут-
га деловна еденица распоредени според истите та-
рифни броеви и истите даночни стапки, на еден од 
следните начини: 

1) Брз основа на податоците за состојбата и 
движењето на производите БО прометот, во рок од 
лет дена по истекот на секои 15 дена во месецот, од-
носно по истекот на месецот, или 

2) врз, основа на податоците за вкупното задол-
жување и податоците врз основа на пописот на 
залихи на производи што го врши кон крајот на се-
кој месец, со тоа што за првите 15 дена во месецот 
плаќа аконтација во височина на една половина од 
износот на данокот утврден на начинот определен 
во оваа точка кој се однесува на прометот од прет-
ходниот месец, а по истекот на месецот ја плаќа 
аконтацијата утврдена Брз основа на пописот по 
одбивање на аконтацијата платена за првите 15 де-
на во месецот. Аконтациите од оваа точка се плаќаат 
во рок од 10 дена по истекот на 15 дена во месецот 
односно по истекот на месецот, или 

3) врз основа на податоците за вкупното задол-
жување и податоците врз основа на пописот на за-
лихи на производи што го врши кон KpajOT на се-
кое тримесечје, со тоа што во рок од пет дена по ис-
текот на секои 15 дена ЋО тримесечје^, плаќа акон-
тација во височина на ^дна шестина од износот на 
данокот утврден на начинот определен во оваа точ-
ка што се однесува на прометот од претходното 
тримесечје. По истекот на тримесечје го, ја плаќа 
аконтацијата утврдена на начинот определен во 
оваа точка врз основа на пописот по одбивање на 
аконтациите платени во ТОЈ период во рок од 20 
дена по истекот на тримесечје™, или 
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4) во височина на износот на данокот на про? 
мет на производи пресметан во смисла на член 22 
став 2 точка 7 од овој закон, на сите количества и 
видови производи што им се испорачани на продав-
ницата и на друга деловна единица заради продаж-
ба на крајните потрошував, во рок од 10 дена по 
истекот на секои 35 дена. 

Даночниот обврзник што врши промет на про-
изводи на начинот определен во член 37 точка 5 
став 1 од овој закон, може во тој промет да утврду-
ва и да плаќа аконтации на данокот на промет на 
производи за изминатиот месец и според фактурите 
на продадените производи во рок од 20 дена по ис-
текот на месецот според сите фактури издадени во 
ТОЈ месец. 

На даночниот обврзник што во својот состав има 
повеќе продавници и други деловни единици на 
територија на две или повеќе општини, а кој пла-
ќа аконтации на данокот според точ. 1 и 4 на став 5 
од ОБОЈ член може републичкиот односно покраин-
скиот орган за приходи надлежен според седиште-
то на даночниот обврзник, по негово барање, да му 
го продолжи рокот за уплата на аконтациите за 
наредните 15 дена. 

Даночниот обврзник што во својот состав има 
повеќе продавници и други деловни единици на те-
риторија на две или повеќе општини и кој плаќа 
аконтации на данокот според точ. 1 и 4 на став 5 
од овој член, и составува и поднесува пресметки на 
аконтациите месечно или тримесечно, може акон-
тациите на данокот да ги плаќа во височина на ед-
на половина односно една шестина од данокот што 
е пресметан за прометот извршен^ во претходниот 
месец односно тримесечје. На тој даночен обврзник 
не може да му се продолжува рокот за плаќање на 
аконтациите 

Даночните обврзници се должни до 10 јануари 
писмено да ја известат надлежната организациона 
единица на Службата општественото книговод-
ство за тоа кој начин на плаќање на аконтациите 
од ст. 5 и 6 на овој член го одбрале." 

Во досегашниот став 8, кој станува став 10, на 
крајот се додава запирка и зборовите: „ако со овој 
закон не е определено поинаку. Ако со пропис на 
републиката односно на покраината и општината, 
за граѓаните и граѓанските правни лица од овој 
став е воведено паушално плаќање на данокот на 
промет, такво плаќање важи само на територијата 
на онаа онштестрено-политичка заедница којашто 
го вовела.". 

Член U 
Во член 25 став 1 се менува и гласи: 
„Утврдувањето на аконтацијата заради плаќа-

ње на данокот на промет се врши во периодот за 
кој се плаќа аконтацијата според вредноста на нап-
латените продадени производи утврдена според 
член 24 став 2 од ОБОЈ закон и вредноста на извр-
шените и наплатените услуги и работи односно 
според вредноста на продадените производи утвр-
дена според став 5 од тој член, или според факту-
рираната вредност на продадените производи и из-
вршените услуги и работи.". 

Член 15 
Во член 26 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Даночниот обврзник што составува и поднесу-

ва месечни или тримесечни пресметки е должен 
последната месечна односно тримесечна пресметка 
во годината да ја поднесе до 20 јануари наредната 
година. Даночниот обврзник што составува и под-
несува само пресметка од став 1 на овој член, не 
составува и не 'поднесува посебна пресметка -за 
втррото, полугодие, туку утврдените аконтации на 

данокот заедно со аконтациите од првото полугодие, 
конечно ги пресметува кон завршната сметка за 
изминатата година,". 

Досегашните ст. 3 и 4, стануваат ст. 4 и 5. 

Член 16 
Во член 27 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Даночниот обврзник ги утврдува аконтациите 

на данокот на, промет на производи за сите про-
давници и други деловни единици на територијата 
на една општина, а може тоа да го прави и за секоја 
продавница и друга деловна единица. 

Даночниот обврзник ги плаќа аконтациите од 
став 1 на овој член на сметките и на начинот што 
се определени со прописот донесен врз основа на 
член 28 став 2 од Законот за Службата на опште-
ственото книговодство.". 

Во став 3 по зборовите: „производи" се додаваат 
зборовите: „на начинот определен во став 2 на овој 
член". 

Член 17 
Во член 28 став 2 зборовите: „на мало", се заме-

нуваат со зборовите: „од член 5 ст. 1 и 2", а зборо-
вите: „на големо" — со зборовите: „од член 37 точ-
ка 5 став 1 на овој закон". 

Член 18 
Во член 33 став 1 по зборовите: „основната ор-

ганизација на здружениот труд" се додава запирка 
и зборовите: „односно деловната единица". 

Во став 5 по зборовите* „моторни возила" се до-
даваат зборовите: „и приколки за тие возила, кои 
подлежат на обврската за регистрација", а по збо-
ровите: „моторното везило", се додаваат на обете 
места запирки и зборовите* „односно приколките". 

По став 5 се додава нов став б, кој гласи: 
„При продажба на сурово, пржено и мелено ка-

фе и екстракт од кафѕ и Д Р Ј Т И производи на чиј 
промет се плаќа данок на промет на производи, што 
ќе се изврши на начинот определен во член 37 точ-
ка 5 став 1 од овој закон, на самостојните занаетчии 
(угостители, слаткари, пржачи и мелачи на кафе и 
др.) што имаат одобрение од надлежен орган за вр-
шење на дејноста, данокот се плаќа според местото 
во кое таквиот купувач има седиште. Продавачот е 
должен за таквиот промет да испоставува фактури, 
во нив да го пресмета пропишаниот основен данок 
на промет на производи, да го уплати според мес-
тото на седиштето на таквиот купувач и копии од 
тие фактури да ги доставува до органот надлежен 
за приходи на општината во која на таквиот купу-
вач му е издадено одобрение за вршење на дејноста 
— најдоцна до 10-тиот во месецот за претходниот 
месец.". 

Член 19 
Во член 34 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Како место во кое е извршена услугата однос-

но работата се смета местото во кое е седиштето или 
живеалиштето на исплатувачот на надоместот за 
услугата односно за работата.". 

Член 20 
Во член 36 став 1, се вршат следните измени 

и дополненија: 
1) во точка 6 по зборовите: „марки" се додаваат 

запирка и зборовите: „вклучувајќи ги и филате-
листичките марки"; 

2) во точка 14 став 1 се брише точката и се до-
даваат зборовите: „како и моторни синџирести пили 
и витли за сечење и извлекување на шумските сор-
т и м е н т што ги набавуваат, врз основа на писмени 
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потврди од организациите на здружен труд за ис-
користување на шуми, нивните индивидуални коо-
перанти"; 

3) во точка 17 зборовите: „на кој се врши про-
метот на производи на големо",' се заменуваат со 
зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1 
од овој закон"; 

4) во точка 21, зборовите: „на кој се врши про-
метот на производи на големо", се заменуваат со 
зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1 
од овој закон"; 

5) во точка 22 на крајот се додаваат зборовите: 
„и соларни бојлери"; 

6) во точка 24 зборовите: „на кој, во смисла на 
овој закон, се- врши прометот на производи на голе-
мо", се заменуваат со зборовите: „определен во 
член 37 точка 5 став 1 од овој закон"; 

7) во точка 25 зборовите: „на кој се врши про-
метот на произведи на големо во смисла на овој 
закон", се заменуваат со зборовите: „определен во 
член 37 точка 5 став 1 од ОВОЈ закон"; 

8Ј ВО точка 34 зборовите: „од склад на трговска 
организација, на начин на кој се врши прометот на 
производи на големо", се заменуваат со зборовите: 
„на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 
од овој закон"; 

9) точка 35 се менува и гласи: 
„35) значки, мадалјони, златници, сребреници, 

плакети, придатоци и сл. што се и издаваат: 
— по повод историски и културни настани од 

значење за развојот на социјализмот и развојот на 
Социјалистичка Федератгшна Република Југосла-
вија: * 

— по повод одржување на олимписки игри, 
светски, европски и пошироки меѓународни регио-
нални игри и натпревари. 

Мислење за тоа дали се во прашање производи 
од оваа точка, е должен да прибави издавачот од-
носно увозникот од надлежниот републички однос-
но покраински орган, пред пуштањето на тие про-
изводи во промет;"; 

ID) во точка 36 зборовите: „или од склад на тр-
говска организација", се заменуваат со зборовите: 
„или на начинот определен во член 37 точка 5 
став 1 од овој закон"; 

11) точка 39 се менува и гласи: 
„39) патнички автомобили до вредноста што е 

утврдена со прописот донесен врз основа на член 58 
од овој закон, што врз основа на писмен наод и ми-
слење на надлежната комисија ги набавуваат непо-
средно од производителот, увозникот или од тргов-
ска организација на здружен труд, најмногу еднаш 
во тек на пет години лицата чијашто неспособ-
ност и одговара на неспособноста на воените инва-
лиди од I до IV група. На патнички автомобили 
што тие лица ги набавуваат на начинот определен 
во оваа точка, а чијашто вредност го преоѓа изно-
сот утврден со прописот донесен врз основа на член 
58 од овој закон, се плаќа разлика во данокот на 
промет на производи што ја претставува износот на 
данокот што се добива кога од износот на данокот 
што се пресметува кога таков автомобил се про-
дава на други потрошувачи ќе се одбие износот 
на данокот што се пресметува на патнички автомо-
бил Брз вредноста што е утврдена со тој пропис. 
Наодот и мислењето од оваа точка за воените инва* 
лиди го издава комисијата што ја утврдува потре-
бата од ортопедски помагала, а за другите инвалид-
ни лица — комисијата на заедницата за пензиско и 
инвалидско оспоравање во републиката односно во 
автономната покраина. Од инвалидног лице што 
патнички автомобил набавува под условите од 
оваа точка ќе му даде на употреба на друго лице, 
или ќе го продаде, или ако без надомест или на ка-
ков и да е друг начин ќе го отуѓи пред истекот на 

рокот o,zf пет години од денот на набавката, ќе се 
наплати данок на промет на производи врз даноч-
ната основица според која данокот се плаќа во 
моментот на набавката на тој автомобил и по стап-
ка која важела во тсј момент. По исклучок, ако 
инвалидног лице умре пред истекот на рокот од 
пет години, законските наследници можат да го 
продадат патничкиот автомобил што го наследиле, 
без плаќање на данок на промет на производи."; 

12) во точка 40 точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додава нова точка 41, која гласи: 

„41) спбмен-обележја и гробници на паднати 
борци од Народноослободителната војна.". 

Став 2 се брише. 
Досегашниот став 3- станува став 2. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3 збо-

ровите: „за девизи" се заменуваат со збо-
ровите: „за динари што се водат на сметката на 
динари кои потекнуваат од продажба на девизи". 

Член 21 
Во член 37 точка 1 став 1 зборовите: „вештачки 

безалкохолни пијачки" се заменуваат со зборовите: 
„освежителни газирани безалкохолни пијачки и 
ароматизирани сирупи и други пијачки што содр-
жат алкохол, но не повеќе од 2 vol0/©, а во став 
2 зборовите: „вештачки безалкохолни пијачки" — 
со зборовите: „освежителни газирани безалко-
холни пијачки и ароматизирани сирупи". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) масло за горење екстра лесно, масло за го-

рење лесно специјално, дизел-гориво и моторен 
бензин;". 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) производите што корисникот на општестве-

ни средства ќе ги продаде, освен продажбата за го-
тови пари, од склад или транзитно на друг ко-
рисник на општествени средства врз основа на не-
гова писмена порачка, со задолжително водење на 
посебна евиденција за таквата продажба и издава-
ње фактури. Посебен данок на промет на производи 
не се плаќа ниту на продажбата на производи кога, 
на начин определен во овој став, се продаваат на 
корисник на општествени средства од деловна еди-
ница која за производите што ги продава се задол-
жува според цените во кои е вклучен данокот на 
промет на производи. Во тој случај даночниот об-
врзник, посебниот данок на промет на производите 
го исклучува од продажната цена на начинот опре-
делен со прописот донесен врз основа на член 58 од 
овој закон. 

Посебен данок на промет на производи не се 
плаќа ниту на промет на алкохолни пијачки и дру-
ги производи на чијшто промет е воведено плаќање 
на тој данок, што производителската организација 
на здружен труд односно трговската организација 
на здружен труд ќе ги изврши на начинот опре-
делен во став 1 од оваа точка, па и за готови пари, 
на купувачите* угостителски дуќани на самостојни 
угостители, угостителски едници во состав на гра-
ѓански правни лица, како и самостојни занаетчии и 
граѓани, што од надлежниот орган добиле одобре-
ние тие производи во вид на своја дејност да им ги 
продаваат непосредно на крајните потрошувачи, 
под услов тие купувачи, кон писмената порачка да 
поднесат до продавачот* одобрение за вршење на 
промет во тие производи издадено според прописи-
те. Копии од фактурите за продадените производи 
во смисла на овој став, продавачите се должни да 
ги доставуваат до органот надлежен за приходи на 
онаа општина во која, на таквиот купувач му е 
издадено одобрение за вршење на дејноста — нај-« 
доцна до 10-иот во месецот за претходниот месец.* \ 
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Во точка 6 став 2 зборовите: „моторни возила 
што" се заменуваат со зборовите: „моторни возила и 
приколки за тие возила, што подлежат на обврска 
за регистрација, а кои". 

Член 22 
Во член 40 точка 3 на крајот се додава запирка 

и зборовите: „вклучувајќи ги и надоместите што 
општествените правни лица ќе ги остварат со про-
дажба на карти и други услуги што ги вршат за 
сметка на таквите превозници". 

Член 23 
Во член 41 ст. 1 и 2 зборот: „три" се заменува 

со зборот: „пет". 

Член 24 
Во член 48 став 2 зборот: „производи" се бри-

ше, а на крајот се додава нова реченица, која гласи: 
„Ако со републички односно покраински закон е 
определено дека данокот на надомести за услуги е 
содржан во даночната основица, барањето за вра-
ќање на ТОЈ данок го поднесува даночниот обврзник 
во кој случај данокот се враќа на неговата жиро-
-сметка.". 

Член 25 
Во член 50 став 1 точка 2 ла крајот точката и 

запирката се заменуваат со точка и се додава нова 
реченица, која гласи* „Непосредна контрола на по-
трошувачите што ги употребуваат овие масла вршат 
органите на сообраќајната милиција, пазарната ин-
спекција, службите за општествени приходи на оп-
штините, Службата на општественото книговодство 
и на сојузната буџетска инспекција. Ако тие органи 
утврдат дека наведените масла се употребуваат за 
погон на мотори или за други ненаменски цели, ќе 
поведат постапка за стопански престап;". 

Член 26 
Во член 55 на крајот се додаваат зборовите: „или 

ако не води или води неуредно или неточно еви-
денција определена со прописот донесен врз основа 
на член 53 од овој закон.". 

Член 27 
Во член 57 зборовите: „да ги зголемува или на-

малува стапките на основниот данок на промет за 
одделни производи или групи производи што се од-
редени во Тарифата на основниот данок на промет 
— до 50%, а може и да ги укинува тие стапки", се 
заменуваат со зборовите: „да ги зголемува стапките 
на основниот данок на промет за одделни производи 
или групи производи што се одредени во Тарифата 
на основниот данок на промет — до 50%, а тие стап-
ки може да ги намалува и укинува". 

Член 23 
Во Тарифата на основниот данок на промет се 

вршат следните измени и дополненија: 
<1) во тар. број 1 став 2 точка 2 се менува и 

гласи: ^ 
У72) производи од шеќер, без какао (екстракти од 

сладок корен, бонбони, жвакачки гуми и друго) од 
тар. број 17.04 на Царинската тарифа.". 

Во став 3 зборовите: „вештачки безалкохолни 
ПИЈ ачки" се заменуваат со зборовите: „освежителни 
газирани безалкохолни пијачки и ароматизирани 
сирупи, како и на пијачки што содржат алкохол, но 
не повеќе од 2 vol%." 

Забелешката кон тар. број I се менува и гласи: 
„1. Даночни обврзници за производи од ст. 1 и 3 

од овој тар. број се продавачите што тие производи 
ги продаваат непосредно на 'крајните потрошувачи.* 

2. Даночни обврзници за производи од став 2 на 
овој тар. број се производителите, увозниците и про-
давачите што тие производи им ги продаваат на 
угостителски организации на здружен труд или им: 
ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи 
'други организации, граѓани и граѓански правни 
лица). 

3. Даночна основица за производите од став 3 
на овој тар. број е: 

1) за угостителските организации на здружен 
труд и за угостителските единици на ^угостител-
ските организации на здружен труд — набавната 
цена со сите трошоци што ја товарат таа цена; 

2) за производителите, увозниците и продавачи-
те што тие производи сами ги трошат или им ги 
продаваат непосредно на крајните потрошувачи — 
продажната цена во која не е засмета^ данокот на 
промет на производи." 

(2) во тар. број 2 став 1 точка 1 стапката: 
„126,39%" се заменува со стапката: „83,98%", а стап-
ката- „124,88%" — со стапката: „80,88%". 

Во точка 2 став 1 стапката: ,81,12%" се заменува 
со стапката: .,53,66%", стапката: „82,18%" — со стап-
ката: „55,39%", а стапката' „82,52%" — со стапката: 
„55,09%". Во став 3 зборот: „дизел-локомотиви" се 
заменува со зборовите* ,моторни шински возила", а 
на крајот точката и запирката се заменуваат со точ-
ка и по тоа се додава нов став 3, кој гласи: 

„На* прометот на дизел-горива Д-1 и Д-2, што ор-
ганизациите на здружен труд во градскиот сообра-
ќај ги набавуваат под услови и на начин што се 
определени во член 6 од овој закон за погон на мо-
торни возила во градскиот и приградскиот сообра-
ќај, се плаќа основен данок на промет на производи, 
и таа на промет на гориво Д-1 по стапка од 1,7%". 
на промет на гориво Д-2 — по стапка од 2,23%;". 

Во точка 3 зборовите: „петролеј за осветление 
и" се бришат. 

Во точка 6 зборовите: „и регенерирани масла" 
се бришат. 

Во точка 8 стапката: „27,52%" се заменува со 
стапката „7,73%". 

Во точка 9 стапката: „20%" се заменува со стап-
ката: „12%". 

Во забелешката кон тар. број 2 точка 1 се мену-
ва и гласи: 

„1. Даночна основица ^за производите од овој 
тар. број е продажната цена формирана според од-
редбите на сојузниот пропис за цените на дерива-
тите на нафта, продажната цена на продавачот од-
носно продажната цена на граница или во истоварна 
лука за увезените деривати чијашто испорака на 
потрошувачот му се врши транзитно.". 

Во точка 2 во одредбата под 1) зборовите: „на 
кои се врши продажба на малох< се бришат. 

(3) во тар. број 3 точ. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„2) на сите видови цигари на кои производите-

лот им определува малопродажни цени за 20 пар-
чиња, и тоа? 
— чија цена е до 10,00 динари 64,00% 
— чија цена е над 10,00 до 12,00 динари 66,00% 
— чија цена е над 12,00 до 13,00 динари 66,00% 
— чија цена е над 13,00 динари 70,00% 

3) на Сите видови цигари произведени според ју-
гословенскиот стандард, што спаѓаат во: 
— I квалитетна група 61,71% 
— II квалитетна група 60,00% 
— Ш а квалитетна група 55Ј£5% 
— Шо квалитетна група 50,83*/$ 
— IV квалитетна група 44,75% 



Страна 156 — Број 5 СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ Петок, 1 февруари 198® 

Во точка 5 по зборот „цигаридов" се додаваат 
запирка и зборовите: „тутун за џвакање"; 

(4) во тар. број 4 точка 1 алинеја прва стапката: 
„51%" се заменува со стапката: „40%", а во точка 2 
стапката: „120W —, со стапката: „180%". 

Во забелешката кон тар. број 4 во точка 1 али-
неја прва по зборовите: здружен труд" се додаваат 
зборовите: „и за угостителските единици на ^ у г о -
стителски организации на здружен труд", а во точ-
ка 2, реченица втора се брише; 

(5) во тар. број 5 во забелешката во точка 3 кон 
тој тар. брод се додава нов став 1, КОЈ гласи: 

„Производителските организации на здружен 
труд и други купувачи што имаат право да набаву-
ваат алкохол за целите определени 'во точ. 1 и 2 
на овој тар. број и според стапките определени во 
тие одредби, можат да набавуваат алкохол за тие 
цели под условите определени во член 6 став 4 на 
овој закон само непосредно од производителот или 
од увозникот на алкохол. Под производител на ал-
кохол, во смисла на оваа точка, се подразбира и ос-
новна организација на здружен труд во состав на 
производители на алкохол што врши промет, но са-
мо во однос на алкохолот што го произвел произво-
дител во чиј состав е. На набавка на алкохол што 
купувачите од овој став ќе ја извршат од други 
продавачи се пресметува и се плаќа данок според 
точка 3 од овој тар. број. По исклучок, болниците и 
другите здравствени организации на здружен труд 
можат да набавуваат алкохол за сопствена потро-
шувачка по стапка од точка 1 и под условите од 
овој тар. број и непосредно од трговска организаци-
ја на здружен труд што врши продажба на алкохол 
на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од 
овој закон.". 

Досегашниот став 1 станува став 2. 
По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4. Од производителот, увозникот односно про-

давачот што ќе продаде алкохол под назив природ-
на ракија или друга алкохолна пијачка или друг 
производ, ќе се наплати, покрај данокот на промет 
по стапка од точка 3 на овој тар. број и данок по 
стапка од тар. број 4 точка 1 алинеја трета односно 
по стапка од соодветниот тарифен број на оваа та-
рифа." 

Досегашната точка 4 станува точка 5. 
Во досегашната точка 5, која станува точка 6, 

во став 1 зборот: „евиденцијата" односно „евиденци-
ја" се заменува со зборот: „книгата" односно „книга", 
а реченицата трета се брише. 

Досегашните точ. 6 до 8 стануваат точ. 7 до 9; 
(С) вр тар број 6 став 1 во уводната реченица 

зборовите: „домашни делови'* се заменуваат со збо-
ровите „домашни производи", а зборовите: „или де-
лови" — со зборовите: „или производи". 

Точ. 1 и 2 се заменуваат со три нови точки, кои 
гласат: 

„1) до 70X00 динари • 8% 
2) над 70.00 до 150 ООО динари 14% 
3) над 150.000 динари 65%". 

Во забелешката кон тар. број 6 се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4. При продажба на патнички автомобили на 

корисниците на општествени средства за нивна упо-
треба^ даночен обврзник е купувачот што данокот 
од овој тар. броз го плаќа според местото на своето 
седиште односно според местото на седиштето на 
организационата единица во неговиот состав на која 
тој автомобил е испорачан." 

Досегашната точка 4, која станува точка 5, се 
менува и гласи: 

„5. На промет на нови внатрешни и надворешни 
гуми за патнички автомобили, основниот данок на 
промет на производи се плаќа по стапка од тар. број 
1, а на промет на протектирани употребувани вна-
трешни и надворешни гуми за патнички автомобили 
данок се плаќа според тар. број И точка 15 од оваа 
тарифа. На промет на други резервни делови за 
патнички артомобили се плаќа данок Според соод-
ветните тар. броеви од оваа тарифа."; 

2) по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи: 
„6. На привремен увоз на патнички автомобили 

регистрирани во странство што домашни организа-
ции на здружен труд што ја вршат дејноста „rent-a-
car" ги изнајмуваат врз основа на договор со стран-
ски фирми на странски туристи и патници за ко-
ристење во Јзтославија, данокот според тар. број се 
пресметува и се плаќа на основицата на која за 
таквиот увоз се пресметува и се плаќа царина, зга-
жена за таа царина и другите давачки, што се пла-
ќаат при увозот."; 

(7) во тар. број 7 во точка 3 стапките: „500%" се 
заменува со стапката': „750%". 

Во забелешката кон тар. број 7 по точка 2 се 
додава нова точка 3, која гласи: 

„3. На промет на производи од точка 1 на овој 
тар. број ка ј кои вредноста на увозните суровини 
и материјали учествува 50% и повеќе од 50% во про-
дажната цена во кода не е засметан данокот на про-
мет на производи, се плаќа основен данок на про-
мет на производи по -стапка зголемена за 50%;" 

(Ѕ) во тар. број 8 во точка 2 на крајот точката 
и запирката се заменуваат со точка, а точката 3 се 
брише. Се додава нов став 2, кој гласи: 

„На промет на теписи Јаз дувани со рака со над 
120.000 јазли на 1 т 2 и, волнени постилки со 
рака ткаени еднобојни или мелирани, се плаќа ос-
новен данок на промет на производи по стапка 
од 90%." 

Во забелешката кон тар. број 8 по точката 2 се 
додава нова точка 3, која гласи: 

„На промет на производи од точка 1 на овој тар. 
6poj освен на промет на прашоци и пасти за заби, 
лосиони за уста, беб^-млеко, беби-масла, пенливи 
бањи, шампони за коса, дезодоранси, депилатори, 
средства против потење, сол за бањање, сол за нега 
на нозе, средства против мозоли, тоалетен вазелин 
и тоалетен глицерин, и на промет на производи од 
точка 2 на овој тар. број — кај кои вредноста на 
увозните суровини и материјали учествуваат 50% 
и повеќе од 50% во продажната цена во која не е 
засметан данокот на промет на производи — се пла-
ќа основен данок на промет на производи по стапка 
зголемена за 50%"; 

(9) во тар. број 9 во точка 1 алинејата втора се 
брише. 4 

По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) по стапка од 45% на предмети изработени од 

небрусено кристално (оловно) стакло ка ј кои вред-
носта на увозните суровини и материјали учест-
вуваат 50% и повеќе од 50% во продажната цена во 
која не е засметан данокот на промет на произ-
води.". 

Во досегашната точка 2, која станува точка 3 
стапката: .,40%" се заменува со стапката: „60%". 

Во досегашната точка 3, која станува точка 4* 
алинејата прва се брише. 
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По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) по станка од 75% на промет на природно 

бесценето камење и природен бисер и предмети из-
работени со тие камења и бисер;". 

Досегашната точка 4, која станува точка 6, се 
менува и гласи: 4 

„6) по стапка од 72,29% на промет на сурово 
кафе и по стапка од 75,81 % на промет на пржено 
и мелено кафе и екстракт од кафе."; 

(10) во тар. број 10 точ. 1 до 5 се брише. 
Досегашната точка 6 станува точка 1. 
Во досегашната точка 7 која станува точка 2, 

во став 2 стапка. „45%" се заменува со стапка: 
„67%"; 

(It) во тар. број 12 точка 2 се менува и гласи: 
„2. На промет на обувки, освен обувки на ЧИЈШТО 

промет се плаќа данок според други тар. броеви од 
оваа тарифа или на чијшто промет е воведено осло-
бодување од плаќање данок на промет на произво-
ди, се плаќа основен данок на промет на производи 
по стапка од 3%. На производите од оваа точка, што 
се изработени со помалку од 20% домашни суро-
вини и материјали по вредност се плаќа данок по 
стапка од 25%.". 

Член 29 
Се овластува Закоиодавно-правната комисија на 

Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на 
Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот и Тарифата на основниот данок на промет 
што е негов составен дел. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

64. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-

ШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ НА РАДИОРЕЛЕЈИИОТ СИСТЕМ 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 

1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Про-
грамата за изградба на објекти на радиооелеј-
ниот систем на Југославија во периодот од 1979 дз 
1983 година, што го усвои Собранието на СФР ?, 
на седмицата на Сојузниот собор од 30 јануари 
1980 година. 

ПР бр. 829. 
30 јануари 1980 година 

Белград 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ НА РАДИОРЕЛЕЈНИОТ СИ-
СТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1979 ДО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата обезбедени со сојузен закон за из-

^ршување на Програмата за изградба на објекти 
на ратгисрелешиот систем на југославија во перио-
дот од 1979 до 1983 година (во натамошниот текст: 
Програма), што ќе ја утврди надлежниот сојузен 
орган, се користат во согласност со одредбите од 
овој закон и со Програмата. 

Член 2 
Правата и должностите на инвеститор за из-

вршување на работите според Програмата ќе ги 
врши органот односно организацијата што ќе ја 
определи Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
За извршувањето на работите и за потрошокот 

на средствата за извршување на Програмата, ин-
веститорот е должен секоја година до 31 март да 
поднесе извештај до Собранието на СФРЈ за прет-
ходната година, а' по завршувањето на работите — 
и извештај за извршување на Програмата во це-
лост. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

65. 

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

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИО-
НИТЕ РАБОТИ, НАБАВКА НА ОПРЕМА И ТЕХ-
НИЧКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ 
ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКА-
ТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата на тре-
тата етапа на инвестиционите работи, набавка на 
опрема и технички средства за регулација на Ду-
нав од Белград до 1угословенско-унгарската грани-
ца во периодот од 1979 до 1983 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Со1узниот 
собор од 30 јануари 1980 година. 

ПР бр. 831 
30 јануапи 1980 година 

Белград 
По овластување 
од Претседателот 
на Републиката 

потпретседател на 
Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Соединето на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на ' 
Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, ' 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ, НАБАВКА НА 
ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛА-
ЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛО-
ВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1979 ДО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата на тре-

тата етапа на инвестиционите работи, набавка на 
рпрема и технички средства за регулација на Ду-
нав од Белград до југословенско-унгарската гра-
ница во периодот од 1979 до 1983 година (во ната-
мошниот текст: Програма), за чие извршување се 
обезбедени средства со сојузен закон. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се корис-

тат во согласност со одредбите на овој закон и со 
Програмата која е негов составен дел. 

Член 3 
Програмата опфаќа: 
1) изградба на крајбрежни утврди, паралелни 

градби, напери и прегради, на 17 сектори на Дунав; 
2) истражни работи (теренски истражни работи 

и изработка на хИдраулички студии и модели); 
3) снимање на подлогите на теренот; 
4) следење на развојот на морфолошките про-

мени; 
5) студиски работи (анализи на ефектите од 

изведените регулациони градби и прогнози на 
Афектите од проектирањето на градбите); 

6) изработка на инвестиционо-техничка до-
кументација и изведувачки проекти; 

-7) реконструкција на три постојни пловила, со 
вградување на хидраулички дигалки на подвижни 
мостови; 

8) изградба на пловна направа за отстранува-
ње на пречки и за извршување на други работи на 
пловниот пат; 

9) изградба на моторен влекач; 
10) изградба и опремување на специјализирамо 

пловило за контрола и следење на физичката со-
стојба на пловниот пат; 

11) набавка на преносливи геодетски, хидро-
метриоки и други инструменти неопходни за из-
вршување на регулационите работи и за следење 
на состојбата на пловниот пат; 

12) постојан технички надзор над изведување-
то на хидроградежните работи во согласност со со-
одветните прописи за изградбата на инвестициони 
објекти и со Инвестиционата програма за уреду-
вањето на Дунав за пловидба од Белград до југо-
словенско-унгарската граница. 

Член 4 
Опремата и техничките средства, прибавени во 

рогласност со Програмата како општествени сред-
ства врз кои федерацијата има право на распола-
гање, и се даваат на Установата за одржување на 
внатрешните пловни патишта на привремено ко-
ристење, без надомест, а со обврска за таа устано-
ва да го обезбеди нивното одржување. 

I 
Член 5 

Правата и должностите на инвеститор за из-
вршување на Програмата ги врши Установата за 
одржување на внатрешните пловни патишта. 

Отстапувањето на изградбата на инвестициони 
објекти односно изведувањето на одделни работи 
се врши според прописите за изградба на инвести-
циони објекти на онаа општествено-политичка за-
едница на чија територија се гради инвестициони-
от објект односно се изведуваат одделни работи. 

Надзор над работР1те што според Програмата 
ги изведува Установата за одржување на внатреш-
ните пловни патишта врши Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, а надзор над работите што ги 
изведуваат специјализирани организации на здру-
жен труд — Установата за одржување на внатреш-
ните пловни патишта. 

Член 6 
За извршувањето на работите и за потрошокот 

на средствата за извршување на Програмата Уста-
новата за одржување на внатрешните пловни па-
тишта е должна секоја година до 31 март да подне-
се извештај до Собранието на СФРЈ за претходЕта-
та година и по завршувањето на работите да под-
несе извештај за извршувањето на Програмата во 
целост. 

Член 7 
Овој заке« влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
РАБОТИ, НАБАВКА НА ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ 
СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД 
БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГ ДРСКАТА 

ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 
ГОДИНА 

Програмата на третата етапа на инвестициони-
те работи, набавка на опрема и технички средства 
за регулација на Дунав од Белград до југославен-
ско-унгарската граница во периодот од 1979 до 1983 
година опфаќа: 

1. изградба на крајбрежни утврди, паралелни 
градби, напери и прегради, на секторите: 

1) Бездан—Казук, km 1425,2 до 1422,2, во дол-
жина од 3.000 т ; 

2) Сига—Казук II km 1409 до 1405, во должина 
од 4.000 т ; 

3) Апатин, km 1405 до 1400, во должина од 
5.000 т ; 

4) Вемељ—Петреш, km 1394 до 1384,7 во дол-
жина од 9.300 ш; 

5) Аљмаш, km 1383 до 1379, во должина од 
4.000 т ; 

6) Стаклар, km 1374,5 до 1369,5 во должина од 
5.000 т ; 

7) Ердут—Богоево, km 1369,5 до 1360,5, во дол-
жина од 9.000 т ; 

8) Даљ, km 1359 до 1350, во должина од 9.000 т ; 
9) Савулја, km 1350 до 1347,8 во должина од 

2.200 т ; 
10) Мохово, km 1315 до 1308, во должина од 

7.000 т ; 
11) Баноштор, km 1277,5 до 1267,5, во должина 

Од 10.000 т ; 
12) Футог, km 1267,5^ до 1261,5 во должина од 

6.000 т ; 
13) Нови Сад, km 1253,5 до 1250 во должина од 

3.500 т ; 
14) Бешка, km 1235,5 до 1.228,6, во должина од 

#.900 т ; 
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15) Сланкамен, km 1225 до 1207, во должина 
од 18 000 т ; 

16) Белјарица, km 1184,5 до 1180, во должина 
од 4 500 т ; 

17) Белград, km 1173 до 1162, во должина од 
11.000 т ; 

2. истражни работи, и тоа: 
1) теренски истражни работи со кои се утвр-

дуваат постегнатите габарити ка пловниот пат и 
хидрометриски и псамолошки мерења; 

2) изработка на хидраулични студии и модели 
заради утврдување на постигнатите ефекти и по-
добрување на техничките решенија; 

3. снимања на подлогите на теренот за изра-
ботка на инвестиционата техничка документација, 
на ^секторите: 

1) Бездан—Казук, km 1425,2 до 1422,2 во дол-
жина од 3 000 т ; 

2) Сига—Казук II, km 1409 до 1405, во должи-
на од 4. Оса т ; 

3) Апатин, km 1405 до 1400, во должина од 
5.000 тп; 

4) Вемељ—Петреш, km 1394 до 1384,7 во должи-
на од 9.300 т ; 

5) Аљмаш, km 1383 до 1379, во должина од 
4.000 т ; 

6) Стаклар km 1374,5 до 1369,5 во должина од 
5 000 т ; 

7) Ердут—Богоево, km 1369,5 до 1360,5 во дол-
жина од 9 000 т ; 

8) Даљ. km 1359 до 1350, во должина од 9 0 0 0 т ; 
9) Савулја, km 1350 до 1347,8, во должина од 

2.200 т ; 
10> Мохово. km 1315 до 1308, во должина од 

7.000 гп; 
11) Баноштор, km 1277,5 до 1267,5 во должина 

од 10 ООО т ; 
12) Футог, km 1267,5 до 1261,5, во должина од 

6.000 т ; 

13) НОВЈ* Сад, km 1253,5 до 1250, во. должина 
од 3.500 т ; 

14) Бешка, km 1235,5 до 1228,6 во должина од 
6.900 т ; 

15) Сланкамен, km 1225 до 1207, во должина од 
18 000 m; 

16) Белјарица, km 1184,5 до 1180, во должина 
од 4 500 т ; 

17) Белград, km 1173 до 1162, во должина од 
11.000 т ; 

4. следење ^на развојот на морфолошките про-
мени во пловниот пат пред и по извршените регу-
лациони работи; 

5. студиски работи, и тоа: 
1) анализа на ефектите од изградените регу-

лациони градби; -
2) прогноза на ефектите од проектираните тех-

нички решенија; 
6. изработка на инвестиционата техничка до-

кументација и на изведувачките проекти на секто-
рите: 

1) Бездан—Казук, km 1425,2 до 1422,2 во дол-
жина од 3.000 т ; 

2) Сига—Казук И, km 1409 до 1404, во должи-
на од 5.000 т ; 

3) Апатин, km 1405 до 1400, во должина од 
5.000 т ; 

4) Вемељ—Петреш, km 1394 до 1384.7 во дол-
жина од 9.300 т ; 

5) Аљмаш, km 138З до 1379, во должина од 
4.000 т ; 

6) Стаклар, к т 1374 5 до 1369,5 во должина од 
5.000 т ; 

7) Ердут—Богоево, km 1369,5 до 1360,5 во дол-
жина од 9 000 ш; 

8) Даљ, km 1359 до 1350, во должина од 9.000 m; 
9) Савулја, km 1350 до 1347, во должина од 

2.200 т ; 

10) Мохово, km 1315 до 1308, во должина од 
7.000 т ; 

И) Баноштор, km 1277,5 до 1267,5 во должина 
од "10.000 т ; 

12) Футог, km 1267,5 до 1261,5, во должина ол 
6.000 го; 

13) Нови Сад, km 1253,5 до 1250, во должина 
од 3.500 т ; 

14) Бешка, km 1235,5 до 1228,6, во должина од 
6.900 т ; 

15) Сланкамен, km 1225 до 1207, во должина од 
18.000 т ; 

16) Белјарица, km 1184,5 до 1180, во должина 
од 4.500 т ; 

17) Белград, km 1173 до 1162, во должина од 
11.000 т ; 

7. реконструкција на три постојни пловила за 
транспорт на градежен материјал, со капацитет од 
400 тани. и вградување хидраулични витли и под-
вижен мост со хидраулична дигалка со капаци-
тет до 10 т^/час; 

8. изградба на пловна направа за отстранува-
ње на пречки и за извршување на други итни ра-
боти на пловниот пат, која се состои од пловен пон-
тон со носивост до 50 тони и хидраулична дигал-
ка со носивост до 3 тони; 

9. изградба на влекач со сила до 150 КЅ *а 
влечење на две' товарни возила, со капацитет од 
400 тони при брзина од 15 km/час во мирна вода, 
со можност за работа и во поплитки води; 

10. изградба на специјализиран^ пловило со 
сила до ЗОО КЅ за хидротехнички мерења, заради 
контрола и следење на состојбата на пловниот пат 
и на ефектите од изградените регулациони систе-
ми. со вградеиа опрема која се состои од електрон-
ски уред за мерење на длабочината и за утврду-
вање на релјефот на пловниот пат, со уреди за 
мерење на брзината на водата, како и за хидро-
лошки и псамолошки мерења; 

И. набавка на преносливи геодетски инстру-
менти (нивелмани, теодолити, дистромати и ласери 
со висока прецизност), хидрометриски инструмен-
ти (хидрометриски крила, електронски уреди за 

мерење на брзината и длабочината на водата, ба-
тометри и каролифаќачи) и други инструменти 
(телеметри, радари и ел.), неопходни за изведува-
ње на регулациони работи и за следење на состој-
бата на пловниот пат;-

12. постојат технички надзор над изведување-
то на хидроградежните работи во согласност со со-
одветните преписи за* изградбата на инвестициони 
објекти и со Инвестиционата програма за уреду-
вањето на Дунав -за пловидба од Белград до јуто-
словенско-унгарската граница. 
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66. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет- донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО КЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
КРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВО-

ЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 
1980 ГОДИНА 

1. Заради обезбедување побрз развој на дејнос-
тите за кои со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/76) е утврдено дека се од посебно 
значење за реализацијата на договорената политика 
на вкупниот развој на Југославија, а во согласност 
со Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план ва Југославија за периодот од 
1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), ќе се намалува царината на 
увозот на специфична опрема за тие дејности. 

2. Решенијата за царинските контингенти се до-
несуваат во согласност со обврските што федераци-
јата ги презеде со договорите и со општествените до-
говори склучени заради спроведување на Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година. 

3. Со решенијата за царинските контингенти ќе 
се намалува царината на увозот на специфична оп-
рема што не се произведува во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, односно што е 
предвидена во самоуправните спогодби што ти склу-
чиле производителите на опрема — машиноградба-
та и корисниците — инвеститори. 

4. Со царинските олесненија, во рамките на ца-
ринските контингенти за увозот на специфична оп-
рема, ќе се поттикнува договорениот селективен раз-
вој на дејностите за кои со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е 
предвидено дека се од посебно значење за реализа-
цијата на договорената политика во вкупниот развој 
на Југославија, и тоа: 

1) енергетиката (производство и пренос на елек-
трична енергија и производство и преработка на јаг-
лен, нафта, природен и технички гас); 

2) агроиндустрискиот комплекс; 
3) суровинските дејности (црната металургија, 

металург^ ата на обоените метали, производите на 
базната хемија и производите на неметали); 

4) машиноградбата и бродоградбата; 
5) магистралниот сообраќај; 
6) странскиот ту ризам. 
5. Царината, во смисла на точка 1 на оваа од-

лука, може да се намалува на 5% на увозот на спе-
цифична опрема за дејностите што се најзначајни и 
најмногу заостануваат во досегашната реализација 
на Општествениот план на Југославија за периодот-
од 1976 до 1980 година, во согласност со член 2 став 
2 на Договорот за посебните мерки на економската 
политика за поттикнување на договорениот развој 
на дејностите од посебно значење за остварување 
на политиката на вкупниот развој на земјата утвр-
дена во Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/79). 

На дејностите што не се опфатени со став 1 на 
оваа точка, царината може да се намалува до 50°/о 
од разликата помеѓу стапката на царината од 5°/о 
и стапките на царините пропишани во Царинската 
тарифа. 

6. Намалувањето на царината на 5% ќе се при-
менува на увозот на специфична опрема, и тоа за: 

1) рудници на јаглен; 
2) термосдектрани на јаглен; 
3) хидроелектрани; 
4) нуклеарни електрани; 
5) пренос и трансформација на електричната е-

нергија од 380, 220 и НО kW и диспечерските центри; 
6) истражување и производство на нафта и гас; 
7) секундарна преработка на нафта; 
8) истражување и изградба на капацитети за 

експлоатација на маслени шкрилци; 
9) рудници на железна руда и производство на 

примарни фази на црната металургија; 
10) валалнички постројки во интегралниот цик-

лус на производството — за асортиман и обем на 
производите кои недостигаат на пазарот, за што ор-
ганизациите иа здружен труд на црната металурги-
ја меѓусебно и со други потрошувачи ќе склучат 
самоуправни спогодби во согласност со Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на црната металургија во периодот од 1976 
до 1980 година; 

11) рудници на обоените метали и примарната 
преработка во обоената'металургија; 

12) рудници на неметали и облагородување на 
метали; 

13) производство на производи на базната хеми-
ја што се наведени во Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развојот на 
производите на базната хемија во периодот од 1976 
до 1980 година; 

14) производство на основни земјоделски произ-
води (механизација за индустриско производство на 
пченица, 'рж, јачмен, оризова арпа, овес, пченка,' 
шеќерна репа, сончоглед, памук, соја, маслодајна 
репка, маслинки, тутун, зеленчук, луцерка, детели-
на, силажна пченка, добиточна репа, хмељ, овошје, 
грозје на плантажи, ловење и производство на мор-
ска риба и одгледување и производство на слатко-
водна ркба); 

15) производство на масло; 
16) сточарство (механизација за индустриско 

производство на добиток, на добиточни производи и 
живина, и тоа: одгледување и гоење на говеда, про-
изводство на млеко, одгледувања и гоење на свињи, 
одгледување и гоење на овци, производство на вол-
на и млеко, одгледување и гоење на живина и про-
изводство на јајца); 

17) странски туризам (специфичната опрема за 
развој на странскиот туризам се утврдува во постап-
ката пропишана во точ. 12 и 13 на оваа одлука, по 
претходно ирибавеното мислење од Сојузниот сек-
ретаријат за пазар и општи стопански работи); 

18) магистрален сообраќај (железнички сообра-
ќај : електрични, дизел и хидраулични локомотиви, 
електромоторни возови, специјални товарни вагони, 
безбедност на железничкиот сообраќај на СС, ТК и 
др., манипулација со стоки и опрема за одржување 
и реконструкција на пругите; безбедност на воздуш-
ната пловидба; аеродромска опрема — само за аеро-
дромите за меѓународниот сообраќај; безбедност на 
поморскиот сообраќај и безбедност на внатрешните 
пловни патишта; магистралниот телефонски и теле-
графски сообраќај; инфраструктура во пристаниш-
тата и во луките која служи за претоварување во 
линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз и мо-
дернизација на претовариле капацитети (опрема) 
што служат за контејнерски, линиски и масовен 
претовар). 

Намалувањето на царината на 5°/о ќе се приме-
нува и на увозот на бродови и бродска опрема. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точ-
ка, на увозот на специфична опрема за рудниците на 
јаглен со јамска експлоатација ќе се применуваат 
стапките на царина „Слободно". 
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7. Процентот на намалувањето на царината од 
50% од разликата помеѓу стапката на царината од 
5% и стапките на царините пропишани во Царин-
ската тарифа ќе се применуваат на увозот на спе-
цифична опрема, и тоа за: 

1) изградбата на магистрални нафтоводи и га-
соводи; 

2) истражувањето за унапредување технологи-
јата за добивање на гас од домашен јаглен; 

3) истражувањето и производството на нукле-
арни суровини; 

4) истражувањето и производството на соларна 
и геотермална енергија; 

5) водостопанството (системи за наводнување, 
одводнување и пречистување на отпадните води); 

6) геолошките истражувања; 
7) капацитети^ за' производството на кокс; 
8) производството на шеќер и производството на 

маргарин, чијашто изградба е започната; односно 
чиишто капацитети се содржани во склучените до-
говори; 

9) заштитата на човековата средина; 
10) производството на огноотпорен материјал; 
11) постројките-за примарна преработка на наф-

та утврдена со член 7 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
производството и преработката на нафта и гас во 
периодот од 1976 до 1980/ година и на објектите на 
континуитетот („Службен лист иа СФРЈ", бр. 49/79), 
кој го подобруваат рандманот на искористувањето 
на нафтата до односот 25 : 75 на црни и бели про-
дукти, вклучувајќи ги и капацитетите за дегазоли-
нажа и десумпоризација; 

12) производството на бел лим; 
13) производството на електрична енергија на 

течни горива за објекти чијашто изградба е опфа-
тена со Договорот за основите на Општествениот 
план на Југославија за развоЈ на електростопанство-
то на јагленот и на нови видови енергија во пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист Ба 
СФРЈ", бр. 62/77); 

14) производството на протеинска добиточна 
храна врз база на домашни суровини. 

8. Процентот за намалувањето на царината^ од 
50°/о од разликата на стапката на царината од 5*/о и 
стапките на царините пропишани во Царинската та-
рифа ќе се применува и на увозот на специфичната 
опрема за политичко-ипформативттата дејност. 

9. Процентот на> намалувањето на царината од 
40̂ /(1 од разликте помеѓу стапката на царината од 
5% и стапките на царините пропишани во Царин-
ската тарифа ќе се применува на увозот на специ-
фичната опрема за преработка на морска и слатко-
водна риба. 

10. Процентот на намалувањето на царината од 
30% од разликата помеѓу стапката на царината од 
5°/о и стапките 'на царините пропишани во Царин-
ската тарифа ќе се'применува на увозот на специ-
фичната опрема, и тоа за: 

1) преработка на течно млеко и производство 
на путер и сирење; кланици и преработка на месо; 

2) индустријата на готови и полуготови јадења; 
3) складовите и ладилниците за прехранбеното 

производство и за дистрибутивни центри;. 
4) машиноградбата и бродоградбата и тоа за: 
а) производството на опрема за енергетиката; 
б) производството на опрема за рударството и 

градежништвото; i 
в) производството на машини, уреди и постројки 

за металургија^, за базната хемија, за прехранбе-
ната индустрија и за селекционирањето на неме-
тали; 

<х 

г) производството на трактори, земјоделски ма-« 
шини, орудија, опрема, уреди и др.; 

д) производството на машини за обработка на 
метали; 

ѓ) производството на електронска и друга оп-
рема (сметачи, професионална електроника, опрема 
за телефонски централи, електронски, пневматски и 
хидраулични компоненти и ел.) за системите за ав-
томатизација, контрола за регулација на. телекому-
никациите, информирањето и управувањето со про-
цесите на работата; 

е) производството на транспортни средства (сто-
пански, друмски и шински возила и бродови); 

ж) производството од областа на кооперирачка-
та индустрија за селегкционирано производство во 
машиноградбата и бро^оградбата (механички, елек-
трични и електронски компоненти како што се: аг-
регати на сила, хидраулична и пневматска опрема, 
полупроизводи и елементи, потсклопови, склопови 
и други делови за вградување во сериска и поеди-
нечна опрема и постројки); 

з) производството на опрема за производството 
на вооружување и воена опрема што ќе се финан-
сираат од други извори; 

ѕ) производството на опрема за заштита на чо-
вековата средина (опрема за собирање и преработка 
на отпадоци, опрема за намалување количината на 
отпадоци и загадување и опрема за чиста техноло-
гија); 

и) производството на посебни алати за унапре-
дување на технологијата и обработката на метали;. 

5) изградбата на објекти од средствата на при-
донесот на југословенските работници привремено 
вработени во странство, ако тие објекти се изграду-
ваат во подрачјата што според прописите на репуб-
ликите, односно автономните покраини се сметаат за 
недоволно развиени. 

11. По исклучок од одредбата на точка 5 на оваа 
одлука, на увозот на специфична опрема за хигиен-
ско-техничка заштита во рудниците на јаглен со 
подземна експлоатација, специфичната опрема за 
професионална рехабилитација на инвалиди и за 
детска заштита, царината може да биде намалена од 
5°/о, вклучувајќи ја и стапката на царината „Сло-
бодно". 

Специфичната опрема од став 1 на оваа точка 
се утврдува во постапката пропишана со точ. 12 и 13 
на оваа одлука, по претходно прибавеното мислење 
од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита. $ 

12. Основните организации на здружен труд, од-
носно општите грански здруженија на Југославија, 
поднесуваат барања за намалување на царината до 
Сојузниот комитет за енергетика, и индустрија, со 
мислење на Општото здружение на индустријата на 
преработката на метали на Југославија за тоа дали 
опремата з$ која се бара намалување на царината 
се произведува или не се произведува во Социјали-
стичка'Федеративна Република Југославија. 

Ако производителите на опремата и корисници-, 
те на таа опрема склучиле самоуправна спогодба ва 
согласност со договорите за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година, основните организации на здружен труд 
се должни до СОЈУЗНИОТ комитет за енергетика и 
индустрија со своето барале од став 1 на оваа точка 
да го поднесат и текстот на таа самоуправна спо-
годба. 

13 Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија според барањата на организациите на здружен 
труд, поднесени во смисла на точка 2 на оваа одлука, 
ќе ги утврдува списоците на специфичната опрема, 
тргнувајќи од тоа како специфична опрема да се 
сметаат машини, апарати и уреди, односно нивните 
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основни технолошки компоненти, кои се наменети 
на оној вид производство и услуги што се вршат во 
дејностите наведени во тон. 6 до 10, односно во точка 
11 на оваа одлука и под условот таа опрема да не 
се произведува во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, односно да е опфатена со са-
моуправните спогодби што ги склучиле производи-
телите на опрема — машиноградбата и корисниците 
— инвеститорите. 

Под специфична опрема, во смисла на оваа од-
лука, не се сметаат постројки што користат мазут 
како гориво. 

Одредбата на став 2 на оваа точка не се одне-
сува на увозот на постројки што се врши во сог-
ласност со точка 7 под 13 на оваа одлука. 

При утврдувањето на списоците на специфична-
та опрема учествуваат и Сојузниот секретаријат за 
финансии и Сојузната управа за царини. 

14. Сојузниот, комитет за енергетика и индус-
трија во рок^од 30 дена од денот на приемот на ба-
рањето ќе го утврди списокот на специфичната оп-
рема и ТОЈ список ќе го достави до Сојузниот сек-
ретаријат за финансии КОЈ, во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на списокот ќе му предложи на Со-
јузниот извршен совет донесување на соодветно ре-
шение за царинскиот контингент. 

15. По исклучок од одредбите на оваа одлука, на 
увозот на електронски сметачи за потребите на Со-
јузниот завод за статистика, на републичките за-
води за статистика и на покраинските заводи за 
статистика царината може да биде пониска од 5°/о 
вклучувајќи ја и стапката на царината „Слободно". 

16. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 
"31 декември 1980 година. 

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

Е. п. бр. 22 5 
24 јануари 1980 година 

Белград 
> 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р, 

67. 

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз ос-
нова на согласност на надлежните републички и 
покраински ̂ органи, а по прибавено мислење од Ин-

тересната заедица на Југославија за економски од-
носи со странство, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КО-
РИСТАТ И ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА' 
ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РА-

БОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои можат да 
се користат и да се плаќаат трошоците на прет-
ставништвата и делегатите во странство и другите 
трошоци на работењето со странство („Службен 
г.чтг на СФРЈ", бр. 32/77 и 17/78) во точка 1 зборо-
гт;те- „средствата од член 122 на Зококот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство" 

се заменуваат со зборовите: „девизите во согласност 
оо самоуправната спогодба од член 69 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, односно со девизите остварени за плаќање на 
увозот на стоки". 

2. Во точка 2 зборовите: „средствата од член 
122 на Законот-за девизното работење и кредитните 
односи со странство" се заменуваат со зборовите: 
девизите во согласност со самоуправната спогодба 
од член 6.9 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство". 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи:* 

„За. Вкупните трошоци на претставништвата и 
на делегатите во странство можат да се зголемат 
во тековната година до 5% во однос на вкупно ос-
тварените трошоци од претходната година, под ус-
лов извозот да е зголемен најмалку за 10°/о во од-
нос наѓ претходната година. 

Трошоци за репрезентација на претставниш-
твата и на делегатите во странство не можат да над-
минат 10°/о од вкупните трошоци во тековната годи-
на, со тоа што така утврдениот износ да не може 
да биде поголем од трошоците за репрезентација 
исплатени БО претходрата година." 

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 
година. 

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

Е. п. бр. 23 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпреседател, 
Звоне Драгав, е. р. 

68. 
Врз основа на член 87 од Законот за девизното 

работеле и кредитните односи со странство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/77). врз основа на со-
гласноста на надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 
МОЖАТ СО ДИНАРИ ДА ПЛАЌААТ ОПРЕДЕЛЕ-
НИ УСЛУГИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои граѓани и 
граѓански правни лица можат со динари да плаќа-
ат определени услуги што ги користат во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77 и 33/78) 
во точка 1 одредбата под 3 се брише. 

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

Е. tl бр. 24 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 
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69. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за ос-
новите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ 
ПАТИШТА 

I. Во Одлуката за утврдување на магистралните 
патишта („Службен лист на СФРЈ", бр 44/73), ЕО 
текстот под II. се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) точка 1 се менува и гласи: 
„1. патот југословенско-австриска државна гра-

ница — Коренско седло — Јесенице — Љубљана — 
— Загреб, — Поповача — Жупања — Белград — Ра-
ља — Баточина — Ниш — Владичин Хан — Скопје 
— Гевгели]а — Богородица — југословенско-грчка 
граница, како и патиштата што се спојуваат со не-
го, и тоа: 

1) југословенско-австриска државна граница 
Љубељ — Накло; 

2) југословенско-италијанока државна граница 
Ратече — Подкорен; 

Врбовец — Бјеловар — 3) Сесвете (Загреб) 
Гургев ац; 

4) Поповача — Сисак Жажина; 
5) Бјеловар — Велики Зденци — Гарешница — 

Кутина; 
6) Нашице — Славонска Пожега — Нова Гра-

дишка: 
7) Жупања — Вуковар; 
8) Жупања — Шички Брод (Тузла) 
9) Белград — Панчево — Уљма — Вршац — Ба-

тин — југословенско-романска државна граница; 
10) Раља — Смедерево; 
11) Баточина — Крагуевац; 
12) Ниш — ДимитроЕград — Градина — југосло-

венско-бугарска државна граница; 
13) Владичин Хан — Сурдулица — Стрезпми-

ровци — југословенско-бугарска државна граница;"; 
2) точка 3 се менува и гласи: 
„3. патот југословенско-австриска државна гра-

ница — Вич — Дравоград — Марибор — Птуј — 
Вараждин — Копривница — Вировитица — Осиек — 
Богоево — Кула — Бечеј — Милошево — Кикинда — 
Наково — Југословенско-романска државна граница, 
како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Вараждин — Иванец — Голубовац — Вели-
ка Вее; 

2) југословенско-унгарска државна граница — 
— Гола — Копривница — Крижевци — Врбовец;"; 

3) точка 4 се менува и гласи: 
„4. патот КартељеЕо — Ново Место — Метлика 

— Карловац — Босански Нови — Бања Лука — До-
бој — Тузла — Меѓаш — Каоакај (Зворник) — Ба-
ња Ковиљача — Лозница — Валево — Лазаревац — 
— Марковац — Рготина, како и патиштата што се 
спојуваат со него, и тоа: 

1) Ново Место — Матковец; 
2) Војниќ — Крстиња — Ведика Кладуша — 

Цазин Србљани; 

3) Сисак — Петриња — Глина;"; 
4) точка 9 се менува и гласи: 
„9. патот Колашин — Андриевица — Пеќ —До-

лац — Приштина — Лесковац — Власотинце — Пи-
рот, како и патот што се спојува со него: Долац —* 
Хромозик — Раковица — Поношевац — југословен-
ско-албанска државна граница;"; 

5) точка 11 се менува и гласи: 
„11. патот Птуј — Крапича — Загреб — Кар-

ловац - - Раковица — Бихаќ, Рипач — Ужљебиќ 
— Доњи Лапац — Доњи Срб — Личка Калдрма — 
Стрница — Книн — Сплит, како и патиштата 
што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Губашево — Кумровец; 
2) Книн — Шибеник;"; 
6) точка 12 се менува и гласи: 
„12. пглот јбгословенско-унгарска државна гра-

ница — Горичан — Чаковец — Вараждин — Заг-
реб — Карловац — Риека — Рупа — Козина — ју-
гос ловенско-италијанска државна граница, како и 
патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Чаковец — Лендава — Долга — Вас — југосло-
веиско-унгарска државна граница; 

2) Загреб — Жажина — Петриња — Костајница; 
3) Дуга Реса — Јосипдол — Модруш — Језе-

ране;"; 
7) точка 18 се менз^ва и гласи: 
„18. патот југословенско-унгарска државна гра-

ница — Бачки Бриег — Сомбор — Бачка Паланка 
— Биел>ина — Тузла — Кладањ — Вогошќа (Са-
раево) — Добро Поље — Брод на Дрини — Никшиќ 
— Титоград — Божај — југот човенско-албанска 
државна граница, како и патот што се спојува со 
него: Бачка Паланка — Илок — Шид — Адашевци 
(до магистралата 1);"; 

8) точка 19 се менува и гласи: 
„19. патот Белград — Обреновац — Шабац — 

Лозница — Бања Ковиљача — Зворник — Вла-
сеница — Хан Пијесак — Подроманија (Соколац) — 
Љубогошќе (Сараево), како и патиштата што се 
спојуваат со него, и тоа: 

1) Каракај — Мали Зворник — Љубовија — Ба-
> јина Башта — Титово Ужице; 

2) Власеница — Кладањ; 
3) Подроманија (Соколац — Рогатица — Ме-

сиќи);"; 
9) точка 21 се менува и гласи: 
„21. патот Нови Сад — Рума — Шабац — Валево 

— Пожега — Титово Ужице — Приепоље — Биело 
Поље — Рибаревина, како и патот што се спојува 
со него: Пожега — Ариље — Ивањица — Бук — 
Куманица — Брњица — Штаваљ — Тузиње — 
Бољаре — Срѓавац — врска со патот број 2 (Јад-
рански пат);": 

10) точка 23 се менува и гласи: 
„23. патот Мали Пожаревац — Младеновац — 

Крагуевац — Равни Гај — Мрчаевци, како и па-
тот што се спојува со него: Равни Гај — Кралево;"; 

11) точка 25 се менува и гласи: - ; 

„25. патот Кладово — Прахово — Заечар — Ниш 
4— Приштина — Призрен — Жур — југословенско-
-албанска државна граница, како и патиштата нгго 
се спојуваат со него, и тоа: 
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1) Кладово — Голубац — Пожаревац; 
2) Приштина — Гњилане — Прешево;"; 
12) точка 26 се менува и гласи: 
„26. патот Скопје — Тетово — Гостивар — Ки-

чево — Подмеље — Охрид — Битола — Кремени-
ца — Меџит ли ја — југословенеко-грчка државна 
граница, како и патот што се спојува со него: Тре-
бињиште — Струга — Ќафасан — југословенско-ал-
Оаноха државна граница;"; 

13) во точка 28 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 29, 
кода гласи: 

„29. патот Кралевица — мост копно —» Кр« — 
Омишаљ — Крк — Башка — со траект — Лопар 
— Раб — Мишњак — со траект — Стара Новаља — 
Паг — Ражанац — Поседарје — Зелени Храст — 
Бенковац — Дрниш — Муч — Клис — Блато на 
Детина — Шестановац — Загвозд — Вргорац — 
јПролог — Кула — Моринска — Метковиќ." 

1Ј. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 25 
24 јануари 1^80 година 

Белград 

Сојузен извршен с^вет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

70. 

Брз основа га член 7 став 1 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист СФРЈ", бр. 27/78), 
Сојузниот извршен с^зет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
В А П Р О М Е Н А НА НОВ1ЕНКЛ А Т У Р А Т А НА ЦА-

Р И Н С К А Т А Т А Р И Ф А 

1. Наименувањето на тар. број 97.06/6 Лизгал ки 
>! ролшуи, со чевли или без чевли се менува и 
огласи: 

97.06/6 Лизга лки и ролшуи, со чевли или без чевли: 

I а) лизгалки со чевли 15% 
б) лизгал ки без чевли 15% 
в) ролшуи со чевли 15% 
г) ролшуи без чевли 15%". 

2. ОБ а решение влегува во сила осмиот ден од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 26 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретсе да тел, 
Звоне Драган, е, р. 

71. 

Врз основа на член 14 ст. 2 и 3 од Законот за 
основите на општествените совети и за сојузните) 
општествени совети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/79), учесниците во работата на Сојузниот опште-
ствен совет за прашања на општественото уредува-
ње, на седницата на Советот од 11 јануари 1980 го-
дина донесоа 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

УРЕДУВАЊЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Задачите утврдени со Законот за основите на 

општествените совети и за сојузните општествени 
совети, СОЈУЗНИОТ општествен совет за прашања на 
општественото уредување (во натамошниот текст: 
Советот) ги врши на седници. 

Учесниците во работата на Советот својата 
улога ја остваруваат преку своите делегати. 

Член 2 
Секој учесник во работата на Советот има пра-

во да предложи разгледување на определено пра-
шање на седница на Советот, за што одлучува Со-
ветот. 

Органите, организациите и заедниците, што не 
учествуваат во работата на Советот, како и работ-
ните луѓе и граѓаните можат, преку определен 
учесник во работата на Советот или непосредно до 
Советот, да упатат иницијатива за разгледување на 
определено прашање на седница на Советот, за што 
одлучува Советот. 

Координациониот одбор на Советот ги разгле-
дува иницијативите од став 2 на овој член, и го 
известува Советот за своето мислење во вреќа со 
упатените иницијативи. 

Координациониот одбор на Советот го известува 
подносителот на предлогот и иницијативата за оп-
ределувањето на Советот во врска со разгледува-
ниот предлог и иницијатива. 

Член 3 
Учесниците во работата на Советот определу-

ваат свои делегати зависно од прашањата што се 
на дневен ред на седницата на Советот и водат 
сметка за соодветен континуитет во разгледување-
во на прашањата коишто веќе биле на дневен ред 
на седницата на Советот. 

Секој учесник во работата на Советот може, за 
седница на Советот да определи до три делегати, 
доколку Кооррдинациониот одбор на Советот за од-
делна седница не определи поинаку. 

Член 4 
Разгледување на определени прашања на седни-

ца на Советот се врши, по правило, врз основа на 
претходни консултации во соодветни органи, однос-
но тела на учесниците во работата на Советот. 

Учесниците во работата на Советот ќе настоју-
ваат, во претходните консултации, со оглед на при-
родата на прашањата што се на дневен ред на сед-
ницата на Советот, да обезбедат нивно сестрано 
стручно, научно и идејно-политичко разгледување. 

Член 5 
Учесниците во работата на Советот, заради под-

готвување на седници на Советот и вршење други 
работи што овозможуваат поуспешна работа на Со-
ветот, остваруваат соработка во рамките на Коорди-
национиот одбор на Советот. 
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Член в 

Работата на Советот е јавна. 
Претставници од средстава за јавно информи-

рање присуствуваат на седница на Советот заради 
известување на јавноста за работата на Советот, од-
носно за прашањата што се разгледуваат на него-
вата седница. 

Член 7 
Советот на погоден начин ја известува јавноста 

за програмата и за резултатите од својата работа. 

Член 8 
Координациониот одбор на Советот може, со 

претходна согласност од учесниците во работата на 
Советот, да одлучи на седницата на Советот одделни 
или сите прашања да се разгледуваат без присуство 
на претставници на средствата за јавно информи-
рање, ако тоа го бараат интересите на безбедноста 
или на одбраната на, земјата или други општествени 
интереси. 

Член 9 
Координациониот одбор на Советот може, врз 

основа на заклучок на Советот да даде соопштение 
за средствата за јавно информирање, за прашањата 
што се разгледувани без присуство на јавноста. 

Советот, односно Координациониот одбор на Со-
ветот може да го овласти претседателот на Советот 
да го утврди текстот на соопштението. 

Претседателот на Советот или лицето што тој ќе 
го определи може, по седницата на Советот да 
Одржи состанок со претставниците на средствата за 
јавно информирање што ја следеле работата на Со-
ветот, заради давање соодветни објасненија. 

И. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ 

Член 10 
Заради остварување на своите функции, односно 

извршување на задачите за коишто е надлежен, Со-
ветот утврдува рамковна програма за својата рабо-
та (во натамошниот текст: програмата за работа). 

При изработката на програмата за работа Сове-
тот тргнува од предлозите на учесниците во работа-
та на Советот, коишто треба да утврдат и да предло-
жат за кои начелни и други општи прашања од нив-
ните програми сакаат да се утврдат заеднички пред-
лози и мислења «а седница на Советот. 

Учесниците во работата на Советот обезбедуваат 
навремено извршување на претходни консултации 
за темите што се на дневен ред на седницата на Со-
ветот. 

Член 11-
Програмата за работа се утврдува за период од 

една година, а може да .се утврди и за подолг вре-
менски период. 

Врз основа на едногодишната програма за рабо-
та, Координациониот одбор на Советот, во согласност 
со Советот, може да ја утврди динамиката на неј-
зиното'остварување, односно приоритетот во разгле-
дувањето на определени прашања во покус времен-
ски период. 

Член 12 
Програмата за работа ги содржи особено: 

бено: ч 
1) темите, односно прашањата што Советот ќе ги 

разгледува во периодот кој програмата се доне-
сува; 

2) носителите на стручните работи за подготву-
вање на одделни материјали утврдени со програма-
та 'за работа; 

3) ориентационен^ рокови во кои одделни пра-
шања ќе се разгледуваат; 

III. ПОДГОТВУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

Член 15 
Разгледувањето на прашања на седници на Со-

ветот се врши врз основа на претходно подготвен и 
доставен материјал. 

Предлагачот, односно иницијаторот за разгледу-
вање на определено прашање на седница на Сове* 
тот може, кога .предлага вклучување во програмата 
за работа, да преземе обврска дека ќе го обезбеди 
подготвувањето на потребните матријали за тоа пра-
шање за седница на Советот, или на Координацио-
ниот одбор на Советот да му го предложи органот; 
односно организацијата што треба да го подготви 
материјалот. 

Ако предлагачот, односно иницијаторот за раз-
гледување на определено прашање на седница на 
Советот не презел обврска да го подготви неопход-
ниот материјал, материјалот го подготвува надлеж-

% ниот орган или организацијата во чиј делокруг спа-
ѓа прашањето што е предмет за разгледување н& 
седница на Советот. 

Член 16 
Кога ќе оцени дека тоа е целесообразно Сове-

тот може да формира работни тела на Советот (ко-
мисии, работни групи и ел.), заради проучување и 
разгледување на одделни прашања и заради под-
готвување на материјали, односно мислења и пред-
лози за седница на Советот. 

По исклучок, ако тоа итноста на работите и за-
дачите го бара, Координационо^ одбор на Советот 
може со заклучок да го формира работното тело од 
став 1 на овој член, со тоа што е должен за тоа да 
го извести Советот на првата наредна седница. 

Составот на работните тела на Советот го утвр-
дува Координациониот одбор на Советот, во завис-
ност од природата на работната задача. 

ЧленД7 
Материјалот што се подготвува за седница на 

Советот, по правило, ги содржи основните прашања 
за кои треба да се изврши размена на мислела на 
седницата на Советот, краток приказ на состојбата 
или на содржината на поставеното прашање, пред* 
лози за соодветни решенија на отворените п р а ш а ј 

Број 5 — Страна 16 

4) кусо образложение за потребата од разгледа 
вање на одделни теми. 

Советот може, на предлог од Координационо^ 
одбор, да разгледува и прашања што не се вклучете 
во програмата за работа, а се упатени до Советот во 
смисла на член 2 од овој деловник, ако учесниците 
во работата на Советот оценат дека е неопходно за 
тие прашања на седницата на Советот да се извршат 
пошироки консултации и да се утврдат заеднички 
определувања. 

Член 13 
Нацрт -програмата за работа се доставува до 

учесниците во работата на Советот и до заинтереси-
раните органи и организации, заради давање мисле-
ња, предлози и сугестии. 

Врз основа на мислењата, предлозите и сугести-
ите, Координациониот одбор на Советот ја утврдува 
предлог-програмата за работа. 

' Програмата за работа се утврдува на седница на 
Советот. 

Член 14 
Програмата за работа се доставува до учесници-

те во работата на Советот и до заинтересираните ор-
гани, организации и заедници, и може да се објави 
на соодветен начин. 
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1УД начелен карактер со образложение, евентуално и 
во алтернативи, како и приказ на последиците што 
произлегуваат од различните решенија. 

Основниот материјал за седница на Советот мо-
же да содржи и поширока документација (интегра-
лен законски текст, информација, анализа, и др.) ко-
јашто може да послужи за поцелосно согледување 
на основните и отворените прашања. 

Член 18 
Подготвениот материјал за седница на Советот 

се доставува, во потребен број примероци, до учес-
ниците во работата на Советот заради претходни 
консултации, и тоа најдоцна 30 дена пред денот оп-
ределен за одржување на седницата на Советот на 
која тој материјал ќе се разгледува. 

По исклучок, ако поради итност е неопходно на 
Советот што поскоро да се изразат мислења и пред-
лози за некое прашање, седницата на Советот може 
да се одржи и ако материјалот е доставен најдоцна 
14 дена пред денот определев за одржување на сед-
ницата на Советот на која тој материјал ќе се раз-
гледува. 

Член 19 
Заради навремено запознавање со материјалот 

што ќе се разгледува на седница на Советот, мате-
ријалот се доставува преку Сојузниот секретаријат 
за информации до претставниците за јавно инфор-
мирање, освен ако материјалот не е означен како 
строго доверлив, односно само за интерна употреба. 

Член 20 
Предлагачот на материјалот, телото што подгот-

вува определен материјал, Координациониот одбор 
на Советот или претседателот на Советот, ако оце-
нат дека тоа е од значење за заштитата на опреде-
лен општествен интерес, го утврдуваат соодветниот 
степен на доверливост за материјалите што се под-
готвени за седница на Советот. 

Советот може на седницата, пред почетокот на 
разгледувањето на материјалите што се подготвени 
во рамките на Советот, повторно да го оцени утвр-
дениот степен на доверливост и да го измени. 

Член 21 
Дневниот ред на седницата на Советот, по прет-

ходна консултација со Координациониот одбор на 
Советот, го предлага претседателот на Советот, во-
дејќи сметка за задачите и роковите утврдени со 
програмата за работа на Советот, како и за предло-
зите и иницијативите на учесниците во работата на 
Советот, кога е неопходно да се разгледа определена 
тема што не е предвидена со програмата за работа 
на Советот. 

Член 22 
Седница на Советот свикува претседателот на 

Советот по сопствена иницијатива, по предлог на 
Координациониот одбор на Советот или по предлог 
на еден или на повеќе учесници во работата на Со-
ветот. 

Координацибниот одбор на Советот може, пред 
седницата на Советот, да го предложи начинот за 
разгледување на предложената тема и за тоа навре-
мено да ги извести учесниците во работата на Со-
ветот. 

Член 23 
Известување за свикнување на седница на Сове-' 

тот се доставува до учесниците во работата на Со-
ветот и до соодветни републички, односно покраин-
ски совети, ако со соодветен акт во социјалистичка-
та република и во социјалистичката автономна по-
краина не е определено поинаку. _ 

Член 24 

Известување за свикување на седница на Сове-
тот со подготвените материјали се доставува до: ра-
ководителот и членовите на работното тело на Сове-
тот што го подготвило материјалот за седница на Со-
ветот и до други институции, зависно од прашања-

v та што се на дневен ред на Советот и во согласност 
со заклучокот на Координациониот одбор на Сове-
тот. 

Член 25 
Покана за седница на Советот, заради учество 

во работата на Советот по определено прашање се 
доставува, со подготвените материјали, и до функ-
ционерот кој раководи со сојузен орган на управата, 
односно со сојузна организација, кога на дневен ред 
се прашањата што спаѓаат во делокругот на органот, 
односно на организацијата со која тој раководи. 

Член 26 
Покана за седница на Советот, со подготвените 

материјали, се доставува до научните,. стручните и 
други организации и заедници, како и до опште-
ствено-политичките, научните, стручните и други 
јавни работници што ќе ги определи Координацио-
одбор на Советот по прибавено мислење од учесни-
ците во работата на Советот. 

Покана за седница на Советот, со подготвените 
материјали, се доставува и до раководителите на 
работните тела на Советот,- чијашто задача е во 
непосредна врска со предметот на разгледувањето 
на седницата на Советот. 

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ И ЗАКЛУЧУВАЊЕ 
НА СЕДНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ 

Член 27 
Советот може да работи ако на седницата при-

суствува мнозинство од делегатите на учесниците 
во работата на Советот. 

Седницата на Советот почнува со утврдување 
на дневен ред. 

На предлог од претседателот на Советот, зави-
сно од карактерот на темите што се на дневен ред 
и од други околности, Советот, по правило, пред 
преминувањето на дневниот ред, го утврдува на-
чинот на работата и другите околности од значење 
за рационална и ефикасна работа. 

Член 28 
На седниците на Советот се води дискусија за 

прашањата што се на дневен ред на седниците на 
Советот, односно се изразуваат мислења и предло-
зи заради нивно усогласување. 

Мислењата и предлозите на Советот се утвр-
дуваат како единствени или во алтеративи, * врз 
основа на изјаснувањето на учесниците во работа-
та на Советот чии делегати присуствуваат на сед-
ницата на Советот. 

Ако утврди дека за одделни прашања се изра-
зени големи разлики во мислењата, Советот може 
да им предложи на учесниците во работата повтор-
но да ги разгледаат спорните прашања или да им 
препоручи продолжување на меѓусебните консул-
тации, заради изноаѓање на заеднички решенија. 

Член 29 
На почетокот на расправата за секоја точка од 

дневниот ред на седницата на Советот, оној кој-
што го подготвил материјалот, односно го предло-
жил разгледувањето- на таа точка од дневниот ред 
може да даде уводни забелешки, односно дополни-
телни образложенија за отворените прашања од 
начелен карактер и за предлозите за кои е потреб-
но изјаснување на Советот. „ ј 
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Член 30 
Претседателот на Советот е должен да ги запо-

знае присутните на седницата на Советот со содр-
жината на предлозите и мислењата коишто, во" 
врска со прашањата од дневниот ред на седницата 
на Советот, се доставени во писмена форма пред 
седницата на Советот. 

Член 31 
Откако ќе утврди дека нема повеќе говорници 

по определеното прашање, претседателот на Сове-
тот е должен да констатира дали постојат един-
ствени ^мислења и предлози, или дека се изнесени 
различни мислења и предлози. 

Член 32 
За работата на седницата на Советот се води 

записник. 
Записникот содржи: име на претседавачот на 

'седницата, имиња ' на присутните, дневен ред на 
седницата, имиња на учесниците во дискусијата, 
времетраењето на седницата, како и утврдените 
предлози и мислења на Советот, ако Советот или 
Координациониот одбор на Советот не заклучат за 
тоа да се подготви посебна информација. 

Информацијата за мислењата и предлозите из-
несени на седницата на Советот ја верификува 
Советот или Коордлнациониот одбор на Советот, 
ако Советот го овласти. 

Делегатот на учесници во работата на Советот, 
којшто го издвоил мислењето за определено пра-
шање, може да бара тоа мислење да се внесе во 
записникот, односно во информацијата. 

Записникот се доставува до учесниците во ра-
ботата на Советот, а се верификува на седница ка 
Координациониот одбор на Советот. 

Одредбите од овој член сообразно се примену-
ваат и на седниците на Координационо^ одбор на 
Советот. ^ 

Член 33 
Текот на седницата на Советот, по правило, се 

снима магнетофонски или се стенографира. 
Магнетофонската снимка, односно стенограф-

ските белешки од седницата на Советот, претста-
вуваат составен дел на записникот и носат ознака 
„неавторизиран текст од интерен карактер". 

Советот, односно Координациониот одобр на 
Советот може да одлучи определена магнетофон-
ска снимка или стенографски белешки да се сме-
таат доверливи. 

Магнетофонската снимка и стенографските бе-
лешки се доставуваат до органите и организациите 
што учествуваат во работата на Советот, како и до 
работните тела што ќе работат врз реализацијата 
на ставовите на Советот, најдоцна пет дена од де-
нот на одржаната седница на Советот. 

Магнетофонската снимка и стенографските бе-
бешки се доставуваат и до документационата слу-
жба на Собранието на СФРЈ и до Сојузниот извр-
шен совет, заради систематизирање и средување 
по теми и соодветни области. 

Пошироко користење на магнеТофонската 
Снимка и на стенографските белешки може да се 
врши само врз основа на заклучок на Координа-
циониот одобр на Советот. 

Член 34 
Советот може, со други сојузни општествени 

совети, да одржува заеднички седници кога тоа ќе 
се заклучи на седница на координационите одбори 
на односните совети, тргнувајќи од потребата за 
поцелосно согледување на прашањата што се пред-
мет на заедничко разгледување. 

На заедничките седници претседаваат наизме-
нично, ©поред постигнатиот договор, претседателите 
на сојузните општествени совети. 

V. КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР НА СОВЕТОТ 

Член 35 
Координациониот одбор на Советот, по прави-

ло, е во постојан состав и го сочинуваат по еден 
делегат од учесниците во работата на Советот и 
претседателот на Советот. 

Членови на Координациониот одбор на Сове-
тот од социјалистичките републики и од социјали-
стичките автономни покраини се претседателите на 
соодветниот републички или покраински совет, ако 
со закон или со друг акт во социјалистичката ре-
публика или во социјалистичката автономна по-
краина- не е определено поинаку. 

Во случаите во кои Координациониот одбор на 
Советот: 

1) ги определува органите и организациите и 
научните, стручните и други јавни работници, чче 
учество треба да се обезбеди на седница на Сове-
тот, во согласност со критериумите што ќе ги утвр-
ди Советот;-

2) ги верификува записниците од седниците на 
Советот и на Координациониот одбор; 

3) ги формира работните тела на Советот, врз 
основа на заклучок на Советот; 

4) врши и други работи што се однесуваат на 
подготвувањето на седница на Советот (предлагање 
на дневниот ред, свикување на седница на Советот, 
разгледување на доставените иницијативи и ел.), — 
во работата на Координациониот одбор на Советот 
учествуваат само делегатите на учесниците во ра-
ботата на Советот од федерацијата. 

I 
Член 36 

Координациониот одбор на Советот: 
1) ги утврдува нацртот и предлог-програмата 

за работа на Советот; 
2) ги верификува предлозите, мислењата, ин-

формациите и други материјали, ако за тоа е ов-
ластен со заклучок на Советот; 

3) ги определува органите и организациите чие 
учество треба да се обезбеди на седницата на Со-
ветот, во зависност од прашањата што се на дневен 
ред на седницата на Советот, а во согласност со 
критериумите што ќе ги утврди Советот; 

4) ги верификува записниците од седница на 
Советот; 

5) му предлага на Советот кандидат за секре-
тар на Советот; 

6) формира работни тела на „Советот, врз осно- . 
ва на заклучок на Советот; 

7) врши и други работи за кои ќе го овласти 
Советот. 

Член 37 
Координационо^ одбор на Советот, согласно 

со програма за работа на определени научни, стру-
чни и други јавни работници или научни институ-
ции може да им довери научна обработка на опре-
делени прашања за потребите на Советот. 

Член 38 
По исклучок, Координациониот одбор на Сове-

тот, во согласност со програмата за работа, соглас-
но со заклучок на Советот, може да предложи ор-
ганизирање на посебни научни и стручни собири 
(научни советувања, тркалезна маса и ел.), заради 
разгледување на определени прашања. 

. Координациониот одбор на Советот, во посебно 
оправдани случаи, може да препорача и материја-
лно да се стимулира — со партиципација на сред« 
ства за надомест на неопходните трошоци — орга,-* 
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низирањето на научни собири што ги организираат 
професионални стручни здруженија или научни 
институции (факултети, академии, институти и ел.) 
за прашината предвидени со програмата за работа. 

Член 39 
Кога во подготовката за заедничката седница 

на сојузните општествени совети се разгледуваат 
прашања за работата на сојузните општествени со-
вети, можат да се одржат заеднички седници на 
координационото одбори што ги свикуваат и на 
Кои претседаваат претседателите на сојузните оп-
штествени совети, наизменично, според постигна-
тиот договор. 

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 

Член 40 
Претседателот на Советот го избира Советот 

врз основа на договор на учесниците во работата 
на Советот. 

Иницијатива за избор на претседател на Сове-
тот може да даде секој учесник во работата на Со-
ветот. 

Иницијативата за избор на претседател на Со-
ветот, се доставува преку Координациониот одбор 
на Советот до Координационата комисија на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија за кадровска политика во федерацијата која 
го утврдува предлогот за избор на претседател на 
Советот и преку Координациониот одбор на Сове-
тот го доставува до сите учесници во работата на 
Советот. 

Претседателот на Советот се избира со соглас-
ност на сите учесници во работата на Советот . 

Претседателот на Советот ги има правата што 
по овластување на Советот, а во согласност со За-
конот за личните доходи на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ и за на-
доместите на личните доходи на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ и со Општествениот договор за 
основите и мерилата за усогласување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите 
во федерацијата, ќе ги утврди Советот. 

Одлуката за избор на претседател на Советот 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 4т1 
Претседателот на Советот: 
1) свикува седници на Советот; 
2) предлага дневен ред на седница на Советот; 
3) претседава на седниците на Советот и на 

Координациониот одбор на Советот; 
4) се грижи за остварувањето на програмата за 

работата на .Советот; 
5) се грижи за спроведувањето на заклучоците 

на Советот и на Координациониот одбор на Советот. 
6) остварува претходни консултации со подно-

сителите на уводно излагање за темата што е пред-
мет на разгледување на седница на Советот; 

7) се грижи за остварувањето на принципот на 
јавност на работата на Советот. 

Претседателот на Советот врши и други зада-
чи и работи што ќе му ги довери Советот, односно 
Координациониот одбор на Советот. 

Член 42 
Претседателот на Советот може да одлучи на 

одделни седници на Координациониот одбор на 
Советот да се повикаат претставници од соодветни 
сојузни органи, организации и заедници, раково-
дители на соодветни работни тела на Советот или 
други заинтересирани лица, а во зависност од пра-
шањата што се на дневен ред на седницата на Ко-
ординациониот одбор на Советот. 

Член 43 
За одделни претставки од рабните луѓе и од 

граѓаните упатени до Советот, односно до претсе-
дателот на Советот, што содржат начелни праша-
ња од областа на општественото уредување, прет-
седателот на Советот го известува Координацио-
ниот одбор на Советот. 

Член 44 
Во случај на спреченост на претседателот на 

Советот, работите на претседателот на Советот ќе 
ги врши еден од членовите на Координациониот 
одбор на Советот што ќе го определи Координаци-
от одбор на Советот. 

VII. СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ И ВРШЕЊЕ НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СО-

ВЕТОТ И НЕГОВИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА 

Член 45 
Секретарот на Советот го именува Советот на 

предлог од Координациониот одбор на Советот. 
Одлуката за именување на секретарот на Со-

ветот се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 46 
Секретарот на Советот: 
1) му помага на претседателот на Советот во ор-

ганизирањето на работата на Советот и на Коор-
динациониот одбор на Советот; 

2) ја следи и ја организира работата на работ-
ните тела на Советот и може да учествува во нив-
ната работа; 

3) раководи со стручната служба на Советот и 
е одговорен за нејзината работа; 

4) му. помага на претседателот на Советот во 
остварувањето на програмата за работа на Советот 
и на заклучоците на Советот и Координациониот 
одбор на Советот, и учествува во неговата работа; 

5) се грижи за спроведувањето на Деловникот 
на Советот; 

6) врши и други работи по заклучок на Сове-
тот и на Координациониот одбор на Советот. 

Член 47 
Секретарот на Советот е наредбодавец за рас-

полагање со средствата одобрени за работа на Со-
ветот и е одговорен за законитото користење на 
тие средства. 

Член 48 
Секретарот на Советот ги има правата кои, по 

овластување на Советот, а во согласност со Опште-
ствениот договор за основите и мерилата за утвр-
дување на личните доходи и на другите Примања 
на функционерите во федерацијата, ќе ги утврди 
Координацлониот одбор на Советот. 

Член 49 
Стручните и други работи за потребите на Со-

ветот, на Координациониот одбор на Советот и на 
работните тела на Советот, ги врши стручната служ-
ба на Советот, како посебна организациона единица 
БО 4 рамките на Генералниот секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Стручната служба на Советот врши определе-
ни аналитички, стручни и други работи, а особено 
во врска со: 

— подготвувањето на програмата за работа на 
Советот; 

— подготвувањето на седници на Советот и на 
Координациониот одбор на Советот; 

— организирањето на седници на работните 
тела на Советот и со учествувањето на стручни 
работници во работата на работните тела на Сове-
тот; 
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— обработката на материјалите од седниците 
на Советот и на Координациониот одбор на Советот 
и на работните тела на Советот (записници, ин-
формации, резимеа, белешки и ел.), во согласност 
со заклучок на Советот, односно на Координацио-
ниот одбор на Советот. 

Врз основа на заклучок на Советот или на Ко-
ординационо? одбор на Советот стручната служ® 
ба на Советот од надлежните органи обезбедува 
податоци, документација и други информации по-
требни за работата на Советот. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој де-

ловник престанува да важи Деловникот на Сове-
тот за прашањата на општественото уредување, 
донесен на седницата на Координациониот одбор 
на Советот од 22 мај 1975 година. 

Член 51 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-04-30/80 
11 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен Општествен совет за прашања на опште-
ственото уредување 

Претседател на Советот, 
Мирко Поповиќ, е. р. 

72. 

Врз основа на член 14 ст. 2 и 3 од Законот за 
основите на општествените совети и за сојузните 
општествени совети (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/79), учесниците во работата на Сојузниот опште-
ствен совет за стопански развој и економска поли-
тика, на седницата на Советот- од 14 јануари 1980 
година донесоа 

Д Е Л О ЈВ Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА 

ПОЛИТИКА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член ,1 
Задачите утврдени со Законот за основите на 

у општествените совети и за сојузните општествени 
совети, СОЈУЗНИОТ општествен совет за стопански 
развој и економска политика (во натамошниот тек-
ст: Советот) ги врши на седници. 

Учесниците во работата на Советот ја оствару-
ваат својата улога преку своите делегати. 

Член 2 
Секој учесник во работата на Советот има пра-

во да предложи разгледување на определено пра-
шање на седница на Советот. 

Органите, организациите и заедниците што не 
учествуваат во работата на Советот, како и работни-
те луѓе и граѓаните, можат, преку одделен учесник 
во работата на Советот, или непосредно до Советот, 
да дадат иницијатива за разгледување на опреде-
лено прашање на седница на Советот. 

Координациониот одбор на Советот ги разгле-
дува иницијатививе од став 2 на овој член, а може 
да ги разгледува и предлозите од став 1 на овој 
член и да го известува Советот за своето мислење 
во врска*со дадените иницијативи и предлози. 

Координациониот одбор на Советот го известу-
ва подносителот на предлогот и на иницијативата 
за определувањето rfa Советот во врска со разгле-
дуваниот предлог и со иницијативата. 

Член 3 
Учесниците во работата на Советот определу-

ваат свои делегати зависно од прашањата што се на 
дневен ред на седницата на Советот и водат сметка за 
соодветен континуитет во разгледувањето на праша-
њата кои веќе биле на дневен ред на седницата на 
Советот. 

Секој учесник во работата на Советот може да 
определи до три делегати за седница на Советот, 
ако Координациониот одбор на Советот за одделна 
седница не определи поинаку. 

Член 4 
• Разгледување на определени прашања на сед-

ница на Советот се врши, по правило, врз основа 
на претходни консултации во соодветни органи, од-
носно БО телата на учесниците во работата на Со-
ветот и во научните и стручните институции .што 
тие ќе ги ангажираат. 

Член 5 
Учесниците во работата на Советот, заради 

подготвување на седници на Советот и заради врше-
ње на други работи што овозможуваат поуспешна 
работа на Советот, остваруваат соработка во рам-
ките на Координациониот одбор на Советот. 

Член 6 
Работата на Советот е јавна. 
Претставници на средствата за јавно информи-

рање присуствуваат на седница на Советот, заради^ 
известување на јавноста за работата на Советот, од-
носно за прашањата што се разгледуваат на неговата 
седница. 

Член 7 
Советот на погоден начин ја известува јавноста 

за програмата и за резултатите од својата работа. 

Член 8 
Координациониот одбор на Советот може да од-

лучи, на седница на Советот, одделни или сите пра-
шања да се разгледуваат без присуство на прет-
ставници на средствата за јавно информирање, *ко 
тоа го бараат интересите на безбедноста или на од-
браната на земјата или други општествени интере-
си. 

Член 9 
Координациониот одбор на Советот, врз основа на 

заклучок на Советот, може да даде соопштение за 
средствата за Јавно информирање, за пра1£1њата што 
се разгледувани беа^ присуство на Јавноста. 

Советот, односно Координациониот одбор на Со-
ветот може да го овласти претседателот на Советот, 
да го утврди текстот на соопштението. 

Претседателот на Советот или лицето што тој 
ќе го определи може, по седницата на Советот, да 
одржи состанок со претставниците на средствата за 
јавно информирање коишто ја следеле работата на 
Советот, заради давања соодветни објасненија. 

/ 
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II. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ^ 

Член 10 
Заради остварување на своите функции, однос-

но заради извршување на задачите за кои е надле-
жен, Советот утврдува рамковна програма за својата 
работа (во натамошниот текст: програма за работа). 

При изработката на програмата за работа Со-
ветот тргнува од предлозите на учесниците во ра-
ботата на Советот кои треба да утврдат и да пред-
ложат за'Кои начелни и други општи прашања од 
нивната програма сакаат да се утврдат заеднички 
предлози и мислења на седницата на Советот. 

Учесниците во работата на Светот своите пред-
лози за програмата за работа, и по рокови треба да 
ги усогласат меѓусебно со своите програми за рабо-
та, за да се обезбеди навремено добивање мислење 
од Советот. 

Член 11 
Програмата за работа се утврдува за период од 

една година, а може да се утврди и за подолг вре-
менски период. 

Врз основа на едногодишната програма за рабо-
та Координациониот одбор на Советот може, во 
согласност со Советот, да ја утврди динамиката на 
нејзиното остварување, односно приоритетот во раз-
гледувањето на определени прашања во покус вре-
менски период. 

Член 12 
Нацрт-програмата за работа се доставува до си-

те учесници во работата на Советот и до заинтере-
сираните органи и организации, заради давање 
мислења, предлози и сугестии. 

Врз основа на мислењата, предлозите и сугес-
тиите Координациониот одбор на Советот ја утвр-
дува предлог-програмата<$а работа, и ја доставува 
до учесниците во работата на Советот. 

Програмата за работа се утврдува на седница-
та на Советот. 

Член 13 
Програмата за работа се доставува до учесни-

ците во работата на Советот и до заинтересираните 
органи, организации и заедници, и може дасе обја-
ви на соодветен начин. 

III. ПОДГОТВУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

Член 14 
Разгледување на прашњата на седниците на 

Советот се врши врз основа на претходно подгот-
вен и доставен материјал. 

Предлагачот, односно иницијаторот за разгле-
дување на определено прашање на седница на Со-
ветот, кога предлага вклучување во програмата за 
работа може да преземе обврска да обезебеди под-
готовка на потребните материјали за тоа прашање 
за седницата на Советот, или на Координациониот 
одбор на Советот да му го предложи органот, однос-
но организацијата што треба да го подготви мате-
ријалот. 

Член 15 
Кога ќе оцени дека тоа е целесообразно Советот 

Јвоже да формира работни тела на Советот (коми-
сии, работни групи и ел.) заради проучување и раз-
гледување на одделени прашања и за подготвување 
материјали, односно мислења и предлози за седни-
цата на Советот. 

По исклучок, ако тоа итноста на работите и на 
задачите го бара, Координациониот одбор на Сове-
тот може со заклучок да го формира работното те-
ло од став 1 на овој член, со тоа што е должен за 
tooa да го извести Советот на првата наредна седница. 

Составот на работните тела на Советот го утвр-
дува Координациониот одбор на Советот, во завис-
ност од природата на работната задача. 

Член 16 
Материјалот, што се подготвува за седница на 

Советот, по правило, ги содржи основните прашања 
за кои треба да се изврши размена на мислења на 
седницата на Советот, кус приказ на состојбата или 
на содржината на поставеното прашање, предлози 
за соодветни решенија на отворените прашања од 
начелен карактер со образложение, евентуално и 
во алтернативи, како и приказ на последиците што 
произлегуваат од различни решенија. 

Основниот материјал за седница на Советот мо-
же да содржи поширока документација (интегрален 
законски текст, информација, анализа и др.) кој 
може да послужи за поцелосно согледување на ос-
новните и на отворените прашања. 

Член 17 
Подготвениот Материјал за седница на Сове-

тот се доставува, во соодветен 6poi примероци, до 
учесниците во работата на Советот, заради претходи 
ни консултации и тоа најдоцна 30 дена пред денот 
определен за одржување на седницава на Советот 
на која тој материјал ќе се разгледува. 

По исклучок, кога поради итноста е неопходно 
на Советот што поскоро да се заземат соодветни 
ставови за некое прашање, седницата на Советот 
може да се одржи и ако материјалот е доставен 
најдоцна 14 дена пред одржувањето на седницата. 

Член 18 
Заради навремено запознавање со материјалот 

што се разгледува на седницата на Советот, мате-
ријалот, преку Сојузниот секретаријат за инфор-
мации се доставува до претставниците за јавно ин-
формирање, освен ако материјалот не е означен 
како строго доверлив, односно само за интерна упот-
реба. 

Член 19 
Предлагачот на материјалот, телото што подго-

твува определен материјал. Координационо^ од-
бор на Советот или претседателот на Советот, ако 
оценат дека е' тоа од значење за заштитата на опре-
делен општествен интерес, утврдуваат соодветен 
степен на доверливост за материјалите што се под-
готвѓени за седницата на Советот. 

Советот може на седницата, пред почетокот на 
разгледувањето на материјалот од став 1 на овој 
член, повторно да го оцени утврдениот степен на 
доверливост и да го измени. 

Член 20 
Дневниот ред на седницата на Советот го пре-

длага, по претходна консултација со Координацио-
ниот одбор на Советот, претседателот на Советот, 
водејќи сметка за задачите и'роковите утврдени со 
програмата за работа на Советот, како и за пред-
лозите и иницијативите на учесниците Во работата 
па Советот, кога е неопходно да се разгледа опреде-
лена тема, односно определено прашање што не е 
предвидено со програмата за работа. 

Член 21 
Седница на Советот свикува претседателот на 

Советот, по сопствена иницијатива, на предлог од 
Координационот одбор на Советот или на предлог 
од еден или повеќе учесници во работата на Сове-
тот. 

Коориданицониот одбор на Советот мо^ке, пред 
седницата на Советот, да го предложи начинот за 
разгледување на предложената тема и за тоа на-
времено да ги извести учесниците во работата на 
Советот, 



Петок, 1 февруари 1980 СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 16Ј, 

Член 22 
Известување за свикувањето на седницата на 

Советот се доставува до учесниците во работата на 
Советот и до соодветните републички, односно по-
краински совети, ако со соодветен акт во социјалис-
тичката република и во социјалистичката авто-
номна покраина не е определено поинаку како и 
до другите органи за кои Координациониот одбор 
на Советот ќе заклучи дека треба да се повикат на 
седница на Советот. 

Член 23 
Покана за седница на Советот, заради учество 

во работата на Советот по определено прашање, се 
доставува со подготвени материјали и до функцио-
нерот кој што раководи со сојузен орган на упра-
вата, односно со сојузна организација, кога на дне-
вен ред се прашања ш*о спаѓаат во делокругот на 
органот односно на организацијата со која ТОЈ ра-
ководи. 

Член 24 
Покана за седница на Советот, со подготвени 

материјали, се доставува до научни, стручни и дру-
ги организации и заедници, како и до општествено-
в о литички, научни, стручни и други јавни работници 
што ќе ги определи Координациониот одбор на Со-
ветот, по прибавено мислење од учесниците во рабо-
тата на Советот. 

Покана за седница на Советот, со подготвени 
материјали, се доставува и цо раководителите на 
работните тела на Советот чија што задача е во 
непосредна врска со предметот на разгледувањето 
на Советот. 

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ И ЗАКЛУЧИВАЊЕ НА 
СЕДНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ 

Член 25 
Советот може да работи ако на седницата при-

суствуваат делегати од мнозинство учесници во ра-
ботата на Советот. 

Седницата на Советот започнува со утврден 
дневен ред. 

По предлог од претседателот на Советот, завис-
но од карактерот на темите што се на дневен ред и 
од другите околности, Советот, по правило, пред 
преминувањето на дневниот ред, го утврдува начи-
нот на работата и другите околности од значење за 
рационална и ефикасна работа. 

Член 26 
На седниците на Советот се води дискусија за 

прашањата што се на дневен ред на седницата на 
Советот, односно се изразуваат мислења и предлози 
заради нивно усогласување. 

Мислењата и предлозите на Советот се утврду-
ваат како единствени или во алтернативи, врз ос-
нова на изјаснувањата на учесниците во работата 
на Советот, чиишто делегати присуствуваат на сед-
ницата на Советот. 

Ако Советот утврди дека за одделни прашања 
се изразени големи разлики во мислењата, Советот 
ноже да им предложи на учесниците во работата 
повторно да ги разгледаат спорните прашања или 
да им препорача продолжување на меѓусебните 
консултации заради изнаоѓање на заеднички реше-
нија. 

Член 27 
Иа почетокот на расправата за секоја точка од 

дневниот ред на седницата на Советот, оној којшто 
го подготвил материјалот, односно предложил раз-
гледувања на таа точка од дневниот ред може да 
даде уводни забелешки, односно дополнителни об-

разложенија за отворените прашања од начелен 
карактер и за предлозите за кои е потребно изјас-
нување на Советот. 

Член 28 
Претседателот на Советот е должен со содржи-

ната на предлозите и мислењата што во врска со 
прашањата на дневниот ред на седницата на Сове-
тот се доставени во писмена форма пред седницата 
на Советот, да ги запознае присутните на седница-
та на Советот. 

Член 29 
Откако утврди дека нема повеќе говорници 

по определено прашање, претседателот на Советот 
е должен да констатира дали постојат единствени 
мислења и предлози, или дека се изнесени различни 
мислења и предлози, како и да предложи натамошен 
начин на работа на седницата на Советот. 

Член 30 
За работата на седницата на Советот се води 

записник. 
Записникот содржи: име на претседавачот на 

седницата, имиња на присутните, дневен ред на сед-
ницата, имиња на учесниците во дискусијата,-време-
траењето па седницата, како и утврдените предлози 
и мислења на Советот, ако Советот или Координа-
циониот одбор на Советот не заклучи за тоа да се 
подготви посебна информација. 

Информацијата за мислењата и за предлозите 
изнесени на седницата на Советот ја верификува 
Советот или Координациониот одбор на Советот, 
ако Советот'го овласти. 

Делегатот на учесникот во работата на Сове-
тот, КОЈШТО го издвоил мислењето за определено 
прашање, може да бара тоа мислење да се внесе во -
записникот, односно во информацијата. 

Записникот им се доставува на учесниците во 
работата на Советот, а се верификува на седница 
на Координациониот одбор на Советот. 

Одредбите на овој член согласно се применуваат 
и на седниците на Координациониот одбор на Сове-
тот. 

Член 31 
Текот на седницата на Советот, по правило, маг-

нетофонски се снима или се стенографира. 
Магнетофони а та снимка, односно стенограф-

ските белешки од седницата на Советот, претставу-
ваат составен дел на записникот. 

Советот, односно Координациониот одбор на 
Советот може да одлучи, определена магнетофон-
ска снимка, или стенографските белешки да се 
сметаат како доверливи. 

Магнетофонската снимка и стенографските бе-
лешки се доставуваат до 'органите и организациите 
што учествуваат ЕО работата на Советот, како и до 
работните тела што ќе работат врз реализацијата 
на ставовите на Советот, најдоцна 5 дена по денот 
на одржаната седница на Советот. 

Член 32 
Советот може, со други сојузни општествени со-

вети, да одржува заеднички седници,, кога ќе се 
заклучи на седница на координационото одбори на 
односни совети, тргнувајќи од потребата за поце-
лосно согледувале на прашањата што се предмет 
на заедничко разгледување. 

На заедничките седници претседаваат наизме-
нично, според постигнатиот договор, претседателите 
на сојузните опил сеп, ени совети. 
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V. КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР НА СОВЕТОТ 

Член 33 
Координационот одбор на Советот, по правило, 

е во постојан состав и го сочинуваат по еден деле-
гат од Ј'чесниците во работата на Советот и прет-
седателот на Советот. 

Членови на Координациониот одбор на Советот 
од социјалистичките републики под социјалистички-
те автономни покраини се претседателите на соодвет-? 
ни републички и покраински совет, ако со закон 
или со друг акт во социјалистичката република или 
во социјалистичката автономна покраина -не е оп-
ределено поинаку. 

Во случаите« во кои Координациониот одбор на 
Советот: 

1) ги определува органите, организациите и 
научните, стручни и други јавни работници чие 
учество .треба да се обезебди на седница на Советот, 
во согласност со критериумите што ќе ги утврди 
советот; 

2) ги верификува записниците од седници на 
Советот на Координациониот одбор на Советот; 

3) формира работни тела на Советот врз осно-
ва на заклучокот на советот; 

4) врши и други работи што се однесуваат на 
подготовката на седница на Советот (предлагање на 
дневен ред, свикување на седница на Советот за 
разгледување на доставени иницијативи и ел.) — 
во работата на Координациониот одбор на Советот 
учествуваат само делегатите на учесниците во рабо-
тата на Советот од федерацијата. 

Член 34 
Координациониот одбор на Советот: 
1) заедно со претседателот на Советот, презе-

ма потребни мерки за подготвување на седница на 
Советот; 

2) ги верификува мислењата и предлозите на 
Советот, информациите и другите материјали, што 
се разгледувани или што ќе се разгледуваат на сед-
ница на Советот, ако за тоа е овластен со заклучок 
на Советот; 

3) ги определува органите, организациите и зае-
дниците и научните, стручните и други јавни работ-
ници, чие учество на седница на-Советот, треба да 
се обезебди, зависно од прашањата што се на дневен 
ред на Советот, а во согласност со критеризгмите 
што ќе ги утврди Советот; 

4) ги верификува записниците од седниците на 
Советот; 

5) утврдува нацрт и предлог-програма за ра-
бота; Џ 

6) дава предлог до Советот за кандидат за сек-
ретар на Советот; 

7) формира работни тела на Советот, врз осно-
ва на заклучок на Советот; 

8) врши и други работи за кои ќе го овласти 
Советот. 

Член 35 
Координациониот одбор на Советот може со-

гласно со програмата за работа, на определени на-
учни, стручни и други јавни работници или на наѓ 
учни институции да им ја довери научната обра-
ботка на определени прашања за потребите на Со-
ветот. 

Член 36 
По исклучок, Координациониот одбор на Сове-

тот може, во согласност со програмата за работа, со-
гласно си заклучокот на Советот, да предложи орга-
низирање на посебни научни и стручни собири (на-
учни советувања, тркалезна маса и ел.), заради раз-
гледување на определени прашања. 

Координагшониот одбор на Советот ' може, во 
посебно оправдани случаи да препорача и матери-

јално да се стимулира — со партиципација од сред-
ствата за. надомест на неопходните трошоци — ор-
ганизирањето на научни собори што ги организи-
раат професионалните стручни здруженија или 
научните институции (факултети, академии, инсти-
тути и ел.) за прашањата предвидени со програма-
та за работа. 

Член 37" 
Кога во подготовката на заедничка седница на 

сојузните општествени совети се разгледуваат пра-
шања од работата на сојузните општествени сове-
ти, можат да се одржат заеднички седници на коор-
динационото одбори што ги свикуваат и на кои 
претседаваат претседателите на сојузните опште-
ствени совети, наизменично, според постигнатиот 
договор. 

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 

Член 38 
Претседателот на Советот го избира Советот, 

врз основа на договор на учесниците во работата на-
Советот. 

Иницијатива за избор на претседателот на Со-
ветот може да даде секој учесник во работата на 
Советот. 

Иницијатива за избор на претседателот на 
Советот, преку Координациониот одбор на Советот, 
се доставува до Координационата комисија на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија за кадровска политика во федерацијата која 
го утврдува предлогот за избор на претседателот на 
Советот и го доставува, преку Координациониот 
одбор на Советот, до сите учесници во работата на 
Советот. 

Претседателот на Советот се избира во соглас-
ност со сите учесници во работата на Советот. 

Претседателот на Советот ги има правата, што 
во согласност со Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира и именува Собрание-
то на СФРЈ и со Општествениот договор за основи-
те и мерилата за усогласување на личните доходи 
и другите примања на функционерите во федера-
цијата, ќе ги утврди Советот. 

Одлуката за избор на претседателот на Советот 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 39 
Претседателот на Советот: 
1) свикува седници на Советот и седници на 

Коордичациокиот ч>дбор на Советот; 
2) претседава на седниците на Советот и на 

седниците на Координациониот одбор на Советот; 
3) ги подготвува седниците на Советот и сед-

ниците на Координациониот одбор на Советот; 
4) предлага дневен ред на седниците на Советот 

и на седниците на К&ордипациониот одбор на Со-
ветот ; 

5) се грижи за спроведувањето на заклучоците • 
на Советот и врши други работи што Советот ќе му 
ги довери. 

Член 40 
Претседателот на Советот може да одлучи, на 

одделни седници на Координациониот одбор- на Со-
ветот. да се покануваат претставници од соодветен 
сојузни органи, организации и заедници, раководи-
тели на соодветни работни тела на Советот или дру-
ги заинтересирани лица, а во зависност од праша-
њата што се на дневен ред на седницата на Коор-
динационо^ одбор на Советот. 

Член 41 
За одделни претставки од работните луѓе и од 

граѓаните упатени до Советот, односно до претсе-
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дателот на Советот, што содржат, начелни праша-
р»а од областа на стопанскиот развој и економска-
та политика, претседателот на Советот го известува 
Координациониот одбор на Советот. 

Член 42 
Координационо«? одбор на „ Советот може во 

Случај на спреченост на претседателот на Советот, 
да го определи лицето од редот на делегатите на 
учесниците во работата на Советот, кое ќе претсе-
дава на седниците на Советот, и на Координацио-
виот одбор на Советот. 

VII. СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ И ВРШЕЊЕ НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СО-

ВЕТОТ И НА НЕГОВИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА 

Член 43 
Секретарот на Советот го им&зува Советот на 

предлог од Координационо? одбор на Советот. 
Секретарот на Советот ги има правата што, во 

согласност со Општествениот договор за основите 
и мерилата за утврдување на личните доходи и на 
другите примања на функционерите во федераци-
јата, ќе ги утврди Советот. 

Одлуката за именување #на секретар на Сове-
тот се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 44 
Секретарот на Советот: 
1) му помага на претседателот на Советот во ор-

ганизирањето на работата на Советот и на Коорди-
национиот одбор на Советот; 

2) ја следи и ја организира работата на работ-
ните тела на Советот и може да учествува во нив-
ната работа; 

3) раководи со стручната служба на Советот 
и е одговорен за нејзината работа; 

4) му помага на претседателот на Советот во ос-
тварувањето на програмата за работа на Советот, 
на заклучоците на Советот и на Координационо^ 
одбор на Советот и учествува во неговата работа; 

5) се грижи, за спроведувањето на Деловникот 
на Советот', 

6) врши и други работи според заклучокот на 
Советот и на Координациониот одбор на Советот. 

Член 45 
Секретарот на Советот е наредбодовец за распо-

лагање со средствата одобрени за работа на Советот и 
е одговорен за законито корстиње на тие средства. 

Член 46 
Стручните и други работи за потребите на Со-

ветот, на Координациопиот одбор на Советот и на 
работните тела на Советот, ги врши стручната 
служба на Советот, како посебна организациона 
единица, во рамките на Генералниот секретари}:^ 
на Со|узни6т изЕршес-Ј совет. 

Стручната служба на Советот врши аналитич-
ки, стручни и други работи, во врска со: 

— подготвувањето на Црограмите за работа на 
Советот; 

— подготвувањето на седници на Советот и на 
Координациониот одбор на Советот; 

— организирањето на седници на работните те-
ла на Советот; 

— обезбедувањето податоци, документација и 
други информации потребни за работата на Сове-
тот и со давањето стручни мислења за работата на 
работните тела на Советот, како и со учествување-
то на стручните работници на Советот во работата 
ва тие работни тела; 

— обработката на материјалите од седниците на 
Советот и на Координационо^ одбор на Советот и на 
работните тела на Советот, (записници, информа-
ции, резимеа, белешки и ел.). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престанува да важи Деловникот на Советот до-
несен на седницата на Координациониот одбор на 
Советот од 22 мај 1975 година. 

Член 48 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 27/80 
14 јануари 1980 година 

Белград 

-Сојузен општествен совет за стопански развој и 
економска политика 

Претседател 
на Советот, 

д-р Иво Перишин, е. р. 

73. 

Врз основа на член 33 став 3 и член 34 став 4 
од Законот за преминување на државната граница 
и движење во граничниот појас („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/79), во спогодба со сојузниот секре-
тар за народна одбрана, сојузниот секретар за вна-
трешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ НА ГРА-
НИЧНИОТ ПОЈАС ВО КОИ ДРЖАВЈАНИ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА И СТРАНЦИ МОЖАТ ДА СЕ 
ДВИЖАТ И ДА ПРЕСТОЈУВААТ БЕЗ ДОЗВОЛА 

I. Во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница спрема Република Италија, Републи-
ка Австрија, Народна Република Унгарија и Наро-
дна Република Бугарија, на државјаните на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија им 
се одобрува движење и престој без дозвола за дви-
жење и престој во граничниот појас — дење во те-
кот на целата година — во време од еден час пред из-
гревот на сонцето па до еден час по заоѓањето на 
сонцето, и тоа: 

а) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница спрема Република Италија: 

1) на подрачјето на планината Манга рт: од Ко-
тово Седло (кота 2124) обележено со патеката која во-
ди кон Вевница (тригонометар 2359) и по новиот 
планински пат до врвот Мангарт;, 

б) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница споема Република Австрија: 

1) на подрачјето на планината Голица: по обе-
лежаната патека од Сухо Седло до Јекло Седло до 
врвот на Голица (тригопометар 1834) и котата 1785; 

9) на подрачјето на планината Зеленица — 
Стгл* од планинскиот дом на Зе левица до гранич-
ната линија ка ј котата 1704 и од планинарскиот дом 
на Зелениш по обележаната патека преку камења-
рот на јужната падина од Висока Вртача и Нем-
шки Врх; 

3) на подрачјето на планината Олшева: од па-
тот од селото Свети Дух и во правец на Робник по 
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обележената патека која води до Поточка Зи-
ја лка југоисточно од граничниот камен XXII/9; 

4) на подрачјето на планината Пеца: по обеле-
жената патека од планинарскиот дом на Пеца до 
врвот на Пеца (кота 2126); 

в) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кен Народна Република Унгарија: 

1) на секаорот Копривница: по локалниот пат 
број 2036 од km 21, 800 до km 24 што ги поврзува пре-
кудравските села Гола, Готалово, Носачка и О точка 
И селата Репаш и Ждала на територијата на оп-
штина ѓурѓевац; 

2) на секторот Доњи Михољац: помеѓу гранич-
ните камења С-264 и С-286 на простор од 200 метри 
— Јавна плажа на Драва; 

3) на секторот Доњи Михољац: помеѓу гранич-
ните камења С-232 и С-233, низводно од насипот 
150 метра — јавна плажа на Драва; 

г) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Народна Република Бугарија: 

1) на секторот Димитровград: по јавниот пат КОЈ 
од граничната линија води од селото Сливница до 
селото Доња Невља; 

2. Во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Италија и Република 
Австрија на државјаните на СФРЈ — членови на 
планинарски друштва, врз основа на планинарска-
та членска, карта и личната карта, им се одобрува 
движење и престој без дозвола за движење и прес-
тој во граничниот појас — дење во текот на целата 
година, во време од еден час пред изгревот на сон-
цето па до еден час по заоѓањето на сонцето, и тоа: 

а) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Италија: 

1) на подрачјето на планината Понца: од доли-
ната на Планица и Тамара на Висока Понца (три-
Хронометар 2274), Средња Лонца (тригонометар 2231), 
Задња Понца, Стругова Шпица, Вевница (тригоно-
метар 2359) на Котова Шпица односно од Котова 
Шпица во ист правец; 

2) на подрачјето на планината Канин: од гра-
ничниот премин Предел (кота 1156) преку Немчка 
Глава (тригонометар 1597) на Велика Јаребица (три-
гонометар 2126) и од Велика Јаребица во Можница; 

3) на подрачјето на планината Матајур* од Мр-
зли Врх по обележаната патека долж гребенот до 
врвот Матај ур (тригонометар 1642) и од Висока Гла-
ва (тригонометар 1541) по обележаната патека до 
врвот Матајур (тригонометар 1642); 

б) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Австрија: 

1) на подрачјето на планината Окрешељ: од 
Frichauf — овиот планинарски дом на Окрешељ 
(тригонометар 1392) по обележаната патека која во-
ди преку Криж (кота 2429) и Жрело до Чешка Коча 
(кота 1563) односно на Савинско Седло, врв Мрзли 
Дол (кота .2001) и врв Мрзла Гора (тригонометар 
2203); 

2) на подрачјето на планината Кошута: од пла-
нинарскиот дом на Кофце до безимениот врв 
(Криж) и Велики Врх (тригонометар~2086) по обе-
лежаната патека која води преку котата 1807 до 
Кладиво (тригонометар 2094) и Шкрбина. Од Мед-
водје (кота 970) преку Долги Ниви на Кошутников 
Трн (тригонометар 2132); 

3) на подрачјето на планината Зеленица — 
Стол: од планинарскиот дом на Зелекица по горна-
та обележана патека преку камењарот на јужна-
та падина Висока Вртача (тригонометар 2180) на вр-
вот во Висока Вртача и Немшки Врх односно под 
прев ој от Бе лоптица (тригонометар 1953) на Мали Стол 
до Преитернова Коча и на Велики Стол (тригоно-
метар 2236); 

4) на подрачјето на планината Стол — Белшчи-
ца: од Мали Стол и Прешернова Коча и од Велики 
Стол (тригонометар 2236) по обележаната патека 
преку Жировнички Стол, под врвот на котата 2017 и 
ВаЈнеж (тригонометар 2099) под котата 1840 и Ме-

. дји Дол до Јаворнички Ровт; 
5) на подрачјето на планината Кела: од плани-

ната Млинц до врвот Плевевница (тригонометар 
1973) од пл?нината Млинц по патеката под врвот 
Бела Печ до врвот Довшка Баба (тригонометар 1891) 
и од селото Белац по патеката кота води покрај ко-
тата 903 и гребенот на котата 1717 и понатаму на 
врвот Кепа. 

3. Во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Италија, Република 
Австрија и Народна Република Унгарија, на др-
жавјаните на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и на странци, им се одобрува дви-
жење и престој без дозвола за движење и престој 
во граничниот појас — дење во текот ка целата го-
дина, во време од еден час пред изггевот на сонцз-
то па до еден час по заоѓањото на сонцето и тоа: 

а) на дел од граничниот појас на државната 
граница кон Република Италија* 

1) на подрачјето на планината Канин' од па-
тиштата кои водат на Високи К^нин (тригоном^тар 
2587) преку врвот Престретшик (тригонометар 2499) 
седлото Превала до Лопа (граничен камен ХТП4' и 
од Високи Канин преку Мали Канин до врвот Лаш-
ка Плања — кота 2422) (Алпски туристички центар 
— Бобец); 

6) so деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Австрија: 

1) на подрачјето на К о п р и в а по п^тот кој води 
кон граничниот камен 21/1 (т^ота 1172> и понатаму 
во куќите Шопар. Ледровец, Кумер и Јекл; 

2) на подрачјето Межица — да дел од патот оц 
раскрсницата Штрнга-Межине, северозападно од 
тригонометарот 1199 (Пиков Врх) по новоизграде-
ниот пат до куќата Псточник; 

3) на подрачјето на Лом — по патот од селието 
Рогељ до куќата Вогел и напред до кривината под 
куќата Новершник и тригонометарот 706; 

4) на подрачјето Велшка — по патот кој води 
од раскрсницата Крал> до населбата "Вечните, но гра-
ничниот појас ка ј граничниот камен XVIII/102; 

5) на подрачјето на селото Либе чиче — по па-
тот кој води од селото Либеличе. преку тригономе-
тарот 617 до куќата Крастник југозападно од гра-
ничниот камен XVII/72 (кота 757); 

б) на подрачјето на Трибеј — по јавниот пат 
Дравоград — ЈГибеличе, од граничниот камен 
XVI/127 до куќата Ренер; 

в) Во дел на граничниот појас на државната; 
граница кон Народна Република Унгарија; 

1) На секторот Бел Манастир: помеѓу гранич-
ните камења Д-214 и Д-216, кај селото Луч, по 
приодниот пат и на просторот на гробиштата. 

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

П. бр. 28-1-1/81 
јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Фрањо Херлевнќ, е. 
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74. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ^KLEINE ZE1TUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Kleine Zeitimg", броз 293 од 
21 декември 1979 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/466 
18 јануари 1980 година 

Белград 

Заменик 
— сојузен секретар за 

внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

75. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот , Die Welt", број 298 од 21 де-
кември 1979 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр 650-1-22/824 
18 јануари 1980 година 

Белград 

Заменик 
— сојузен-секретар за 

внатрешни4 работи, 
Драшко Јуриши!, е. Р. ' 

76. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
1&славија, на весникот „Bild", број 12/3 од 15 јануари 

1980 година, што излегува на германски јазик во 
Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр 650-1-22/826 
22 јануари 1980 година * 

Белград 

Заменик 
— сојузен секретар за 

внатрешни работи,-
Драшко Јуришиќ, е. р. 

77. 

Врз основа на член 12 од Законот-за покритие 
на курсните разлики по девизните сметки и девиз-
ните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 
јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Служ-/ 
беи лист на СФРЈ", бр. 26/79), сојузниот секретар 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ И 
ФОРМАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВА-
ЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕ-
МА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ РАЗ-
ЛИКИ ПО ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ И ДЕВИЗНИТЕ 

ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Негативното салдо на курсните разлики по 
дениз вите сметки и девизните штедни влогови на 
граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 18 март 
1977 година, федерацијата ќе им го покрие на бан-
ките до износот што ќе го утврди Службата на оп-
штественото книговодство, -со обврзници: на феде-
рацијата. 

' 2, Работите на издавањето, исплатата и амор-
тизацијата на обврзниците, ги врши Народната 
банка на Југославија. 

3. На издадените обврзници федерацијата не 
плаќа камата.-

4. Исплатата на обврзниците се врши во, 
еднакви отплати што втасуваат за исплата на 1 
јули секоја година, почнувајќи .од 1 јули 1980 го-
дина. 

5. Обврзниците се издаваат во апоени од 1.000, 
Ш.000, 100 000 и 600 ООО динари, а обврската на ^фе-
дерацијата помала од 1.000 динари, ќе ја исплати 
Народната банка на Југославија со вирман при 
врачувањето на обврзниците. 

6. Обврзниците на федерацијата гласат на до-
носител. 

?. Правото на наплата ва купоните застареа 
за три години од денот ва нивната втасаност за 
наплата 

8. Обврзницата се состои од двд дела. Првиот 
дел претставува плашт еа обврзницата на кога се 
печатени сите битни елемент кои мора да ги со-
држи обврзницата. Вториот дед претставува талон 
и се состои од 20 исплатни купони врз основа на 
кои имателот БО рокот на втасаноста на обврзницата 
го наплатува своето побарување од федерацијата. 

9. Обврзниците ги потпишува сојузниот сек-
ретар за финансии. 

10. Текстот на плаштот на обврзницата гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија \ Број 
О б в р з н и ц а 
на доносител 

за намирување на обврските на федерацијата спре-
ма банките по основ на негативните курсни разли-
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ки на (следува ознака на номиналната вредност на 
обврзниците од 1 000, 10 000, 100.000 и 50G000 дина-
ри), Koi износ Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ќе му го исплати на доноси-
телот на обврзницата во 20 еднакви годишни от-
плати. без камата. 

Првиот купон втасува за наплата на 1 јули 
1980 година 

Купоните "втасуваат за наплата на 1 јули секо-
ја година. 

Со исплатата на 20. купон, престанува обвр-
ската на федерацијата по оваа обврзница. 

Обврзницата е издадена година 
во Белград. 

Сојузен секретар за 
финансии^ 

инж. Петар Костиќ, е. p.". 
11. Текстот на грбот на плаштот на обврзница-

та гласи: 
„Оваа обврзница се издава врз основа на За-

конот за покритие на курсните разлики по девиз-
ните сметки и девизните штедни влогови на граѓа-
ните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септем-
ври 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/79). 

Користењето и прометот на обврзниците се вр-
ши согласно со одредбите на сојузниот закон. 

Работите на издавањето, исплатата и аморти-
зацијата на обврзниците ги врши Народната бан-
ка на Југославија. 

На доносителите на овие обврзници при испла-
тата на втасаните купони не им се пл&ќа камата. 

Правото на наплата на купоните застарува за 
три години од денот на нивната втасаност за на-
плата." 

12. Текстот на отплатните купони на обврзни-
ците од 1.000, 10.000, 100 000 и 500.000 динари што 
ги носат броевите од 1 до 20 гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија > Број 
Отплатен купон број 

на обврзницата за покритие на обврските на фе-
дерацијата спрема банките по основ на негативни-
те курсни разлики. 

Динари (следува износот од вредноста на об-
врзницата од 50, 500, 5.000 и 25.000), му се плаќаат 
на доносителот на 1 Јули година." 

13. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски, на хрватски книжевен на сло-
венечки и на македонски јазик. 

14. Народната банка на Југославија ќе им из-
даде обврзници на банките врз основа на Списо-
кот на банките со износите на негативните салда 
на корените разлики за периодот од 1 јануари 1975 
до 18 март 1977 година, што ги покрива федераци-
јата, кој е составен дел ѕна Законот за покритие 
на курсните разлики по девизните сметки и девиз-
ните штедни влогови на граѓаните за периодот од 
1 Јануари 1975 до 30 септември 1978 година. 

15 Ова, упатство влегува во сила осмиот ден 
од. денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 7-792/1-80 
23 јануари 1930 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, е. р. 

78. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лековите во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социЈална загцтита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
CHEPHACAKDIN ДРАЖЕН. БРОЈ НА СЕРИЈАТА 
1174/77 И 3504/78, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА 
ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

„ФАРМАКОВ — ПРИЗРЕН 

1. Се повлекува од промет лекот Chephacardin 
дражен, број на серијата 1174/77 и 3504/78, произ-
вод на Фабриката за фармацевтски и хемиски про-
изводи „Фармаков — Призрен, кој е пуштен во 
промет спротивно на одредбите од Законот за пу-
штање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка 
да му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во Ст^жбен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-05-180 ' 
15 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. ' 

79. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊА ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ КА-
LIUM CITRICUM ТАБЛЕТИ, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 
1540679 И 1810779, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА 
ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

„ФАРМАКОВ — ПРИЗРЕН 

1. Се повлекува од промет лекот Kalium citri-
cum таблети, број на серијата 1540679 и 1810779, 
производ на Фабриката за фармацевтски и хемис-
ки производи „Фармаков — Призрен, кој е пуштен" 
во промет спротивно на одредбите од Законот за 
пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка 
да му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 
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3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
На СФРЈ". 

Бр. У-05-179 
15 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

80. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. £8/76), СОЈУЗНИОТ комитет за труд, 
здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ЈА-
DfT Н РАСТВОР А 6 ml БРОЈ НА СЕРИЈАТА 
12365 75, ПРОИЗВОД НА „ЈУГОРЕМЕДИЈА" — 

ЗРЕЊАНИН 
/ , 

1. Се повлекува од промет лекот Jatid Н рас-
твор а 6 ml, 6poj на серијата 12365 75, производ на 
„Ју горем еди ја" — Зрењанин, што е пуштен во про-
л е т спротивно на одредбите од Законот за пушта-
ње на лекови ве пролет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
c u i e f затечени количества на лекот од таа точка 
да му ги вратат на производителот, во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Б р . У - 0 5 - 1 8 1 
15 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

81. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУР-

ГИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за производите на црната и обоена-
та металургија, што,1и имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Ушки, лесни, ореднотешки и те-
шки за челични стракови и за челич-
ни и влакнести јажиња. Облик и 
Мери -_ — — — — — — — JUS С.Н1 302 

2) Затезните ' Затезна навртка. 
Облик, мери и оптоварувања — г^ JUS С.Н4.072 

3) Долги очи со навој на стеблото 
за вртулци и затезници. Облик, мери 
и оптоварувања — — — — — — JUS С.Н4.073 

4) Виљушки со навој на стеблото 
за вртулци и затезници. Облик, мери 
и оптоварувања — — — — — — JUS СН4.074 

5) Тркалезни очи со навој на стеб-
лото за вртулци и затезници. Облик, 
мери и оптоварувања — — — — JUS С.Н4.075 

6) Триаголна плоча за спојување 
на товарни јажиња. Облик, мери и 
оптоварувања — — — — — — JUS С.Н4.077 

7) Товарна кукачка. Облик, мери 
и оптоварувања — — — — — JUS С.Н4.078 

8) Вртулец за товарна кукачка. 
Облик, мери и оптоварувања — — JUS С.Н4.079 

9) Товарна опрема. Прибор .и при-
клучни делови. Преглед — — — JUS С.Н4.099 

10) Товарна опрема. Прибор и 
приклучни делови. Технички услови 
згмгзработка' и испорака — — — JUS С.Н4.100 

11) Ниски навртки со мал отвор 
на клучот со крупен и ситен чекор на 
метричкиот навој — — — — — JUS М.В 1.614 

12) Тркалезни навртки. Облик и 
мери — — — — — — — — JUS М.В 1.645 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
ју зд^от завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, е ќе се при-
менуваат на производите на црната и обоената ме-
талургија што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19942/1 
3 декември 1979 година Ј 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е р. 

82. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77*, 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОНСКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електронски СОСТЅРНИ делови, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Електроника и телекомуника-
ции. Тантал кондензатори" со течен 
или цврст електролит. Методи за ис-
питување и општи барања — — — JUS N.R2 601 

Електроника и телекомуника-
ции. Тантал кондензатори со цврст 
електролит. Тантал чип кондензатори. 
Методи за испитување и општи ба-
рања - — — — — — — JUS N.R2.602 

3) Електроника и телекомуника-
ции.. Поларизира^ тантал конденза-
тори со порозна анода и цврст елек-
тролит во метално куќиште (тип 3-из-
ведба 1), 6,3 до 100V — климатски ка-
тегории 35/125/56 — — — — — JUS N.R2.622 

4) Електроника и телекомуника-
ции. Поларизирани тантал конденза-
тори со порозна анода и цврст елек-
тролит заштитени со епокси смола 
(тип 3 — изведба 2), 2,5 до 50 V — 
климатски категории 55/085/21 — — JUS N.R2.623 

5) Електроника и телекомуника-
ции. Поларизирани тантал конденза-
тори со порозна анода и цврст елек-
тролит без заштитна облога — тантал 
чип кондензатори (тип 3 — изведба 2), 
6,3 до 35 V — климатски категории 
55/125 — — — — — — — — JUS N.R2.624 

Член 2 < 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник. а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз електронските составни делови што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ", 

/ Бр. 31-19797/1 
26 ноември 1979 година 

Београд 
Директор 

на Сојузниот завод за 
станд ардизациј а, 

Милан Крајновиќ, е р. 

Метролошките услови од став 1 на овој член 
се однесуваат на вагите што се произведуваат поч-
нувајќи од 15 февруари 1980 година. 

Член 2 : 
При првиот преглед границите на грешките из-

несуваат, и тоа: 
1) при испитување на точноста на вагите: 
а) 0,5 поделок — за оптоварување до 500 

под е лоци, 
"6) поделок — за оптоварување над 500 до 

2000 поделоци, 
в) 1,5 подол ок — за оптоварување над 2000 

поделоци. 
2) при испитување на стабилноста на вагите:-

1/4 на најмалиот поделок за неоптоварена вага, 
односно 1/2 на најмалиот поделе« во опсегот на ме-
рењето на вагата; 

3) при испитувале на осетливоста на вагите: 
додатокот чијашто вредност е еднаква на вредноста 
на најмалиот /годелок мора да предизвика траен от-
клон на стрелката од најмалку 2 mm. 

Член 3 
Границата на грешките при испитување на точ-

носта, стабилноста и осетливоста на вагите при нив-
ниот повремен преглед, имаат двократна вредност 
на границите на грешките пропишани за првиот 
преглед. 

Член 4 
Вредноста на најмалиот поделок изнесува, и 

тоа: 
1) за вагите со вредност на поделокот до v5g 

најмногу 1/200 дел од јачината на вагата; 
2) за вагите со вредност на по дел окот над 5 g 

— најмногу 1/500 дел од јачината на вагата. 
Ширината на најмалиот поделок за вагите од 

овој член мора да 'изнесува најмалку 2 mm. 
Член 5 

Вредноста на најмалото мерење изнесува, и 
тоа: 

1) за вагите при кои најмалиот поделок е до 
_20 g — дваесеткратна вредност на поделокот; 

2) за вагите кај кои најмалиот поделок е над 
20 g — педесеткратна вредност на поделокот. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0202-7807 
25. декември 1979 година 

Белград 

83. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните* 
единици и мерилата (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76). директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВАТИ СО ПО-
МЕСТЛИВ ТЕГ ШТО СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ОД 

15 ФЕВРУАРИ 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките особини на вагите со поместлив тег (кантари 
брзаци), и тоа: границите на грешките, вредноста на 
најмалиот поде лок и вредноста на најмалото ме-
рење. 

Директор 
на Сојузниот завод >за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милосав Воичиќ, е. р. 

84. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", број 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МИКРОН!!-

ПЕТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови што мораат да ги исполнуваат микропи-* 
петите^(во натамошниот текст: штети), 
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Член 2 
Како пипета, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат: 
1) пипета со една мерна црта; 
2) пипета со две мерни црти; 
3) пипета со скала (градуирани пипета). 

Член 3 
Вкупниот називен волумен на пипетите мора да 

биде од 10 mm3 (ЈЛ1) до 500 mm8 (|Л). 
Називниот волумен на штетите со една мерна 

црта мора да биде 10-20-40-50-100-200-500 mm8 (jil). 
Називниот волумен на штетите со две мерни 

црти мора да биде 50-100-200 mm8 (}Л). 
Називниот волумен на штетите со скала (гра-

вираните пипета) мера да биде 10-50-100-200-500 
mm3 (jxl). 

Штетите мораат да бидат баждарени на влева-
ње со вода на + 20°С. 

Член 4 
Пипетите мораат да Јбидат од проѕирно стакло со 

соодветни хемиски и термички особини (од хидро-
литска класа 1, 2 или 3) и да немаат видливи греш-
ки и внатрешни напрегања. 

Пипетите мораат да ги исполнуваат условите 
предвидени со југословенскиот стандард Лаборато-
риски садови од стакло — Општи услови на квали-
тетот — JUS ВЕ4.150. 

Член 5 
Штетите се долги капиларни цевки со дебели 

ѕидови кои по целата должина мораат да имаат ист 
пречник и кои во својот долен крај се завршуваат 
со врв за истекување на течноста. 

Рамниот пресек на пипетата со скала, ако не е 
круг, не смее да се користи за тра ду иран дел кој ја 
сочинува скалата. 

Член 6 
Долниот крај на штетата се завршува со врв за 

истекување на течноста во форма на кон^с. 
Врвот за истекување на течноста на својот завр-

шеток, мора да биде измазнет или полиран на пла-
мен, вертикален на оската на штетата и благо по-
косен. 

Дебелината на ѕидовите на отворот треба да из-
несува најмалку 0,5 mm. 

Член 7 
Дебелината на мерната црта не смее да изнесува 

повеќе од 0,3 mm. , 

Член 8 
Штетите можат да бидат изработени: со млечна 

црта или Шелбах (Schellbach) — црта и без млечна 
црта или без Шелбах-црта. 

Член 9 
Градуираните пипета мораат да имаат скала чии 

поделоци, зависно од називниот волумен, имаат 
вредности дадени во следната табела: 

Табела бр. 1 

Називен 
волумен 
во mm3 

Најмала 
подела 
во mm3 

Граница на 
дозволената 

грешка 
во mm3 

Растојание по-
меѓу цртите 

обележени со 
броеви во mm8 

10 1 ± 0,5 1 
50 1 ± 0,5 10 

100 1 ± 1 10 
200 2 ± 2 20 
500 5 ас 5 50 
500 10 ± 5 100 

Член 10 
Цртите на скалата мораат да бидат обележени во 

рамните вертикали на оската на градуираниот дел 
на штетата. 

Растојанието помеѓу цртите на скалата мора да 
изнесува најмалку 1 mm. 

Сите црти на скалата мораат да бидат со иста 
дебелина. 

Дебелина на цртата на скалата не смее да изне-
сува повеќе од 0,25 mm. 

Член 11 
Обележувањето со броеви на градуираните пи-

пета се врши одоздола нагоре, почнувајќи од нула 
на врвот на штетата и одозгора надолу, почнувајќи 
од цртата што е означена со нула — во растојанија 
означени во табелата бр. 1 од член 9 на овој пра-
вилник. 

Броевите мораат да се наоѓаат веднаш над дол-
гите црти на кои се однесуваат и малку надесно од 
соседните кратки црти. 

Член 12 
Распоредот на цртите на скалата на градуира-

ните пипета што имаат различни должини, зависно 
од поделбата на скалата, мора да биде, и тоа: 

1) кај штетите со називен волумен 500 mm3 (ц1) 
и најмалку со поделба од 5 mm3 (pil): 

— од цртата што го означува називниот волу-
мен, односно од цртата што е означена со нула, се-
која десетта црта мора да биде долга. 

— помеѓу две едноподруго долги црти се наоѓаат 
четири рамномерно распоредени средни црти и че-
тири рамномерно распоредени кратки црти: 

2) ка ј штетите со називен волумен од 10 mm3 

(ц1) и најмала поделба од 1 mm3 (j.il), секоја црта 
мора да биде извлечена 9/10, односно 3/5 од обемот 
на пипетата и обележена со број: 

3) кај другите пипета со скала; 
— од цртата што го означува називниот волу-

мен, или од цртата што е означена со нула, секоја 
десетта црта да биде долга, 

— на половина растојание помеѓу две еднопо-
друго долги црти се наоѓа една средна црта, 

— помеѓу долгата црта и средната црта се на-
оѓаат четири рамномерно распоредени кратки црти. 

Член 13 
Должината на обележените црта на скалата ка ј 

гравираните пипета мора да биде различна, и тоа: 
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Табела бр. 2 

Пипета со скала Должина на цртата на 
(градуирана пипета) скалата 

без млечна црта или без 
Шелбах-црта 

долги црти — 9/10 од обемот на ш т е -
тата 

средни црти — 1/6 од обемот на пипе-
тата 

кратки црти — 1/8 од обемот на ш т е -
тата 

со млечна црта или со 
Шелбах-црта 

долги црти — 3/5 од обемот на ш т е -
тата 

средни црти — 1/2 од обемот на ш т е -
тата 

кратки црти — 1/4 од обемот на ш т е -
тата 

Должините на мерните црти кај пипетите со ед-
на мерна црта и со две мерни црти дадени се во 
следната табела: 

Табела бр.*3 

Пипети со една мерна Должина на мерните црти 
црта и со две мерни 
црти 

без млечна црта или најмалку 
без Шелбах-црти 9/10 од обемот на пипетата 

со млечна црта или со 3/5 од обемот на штетата 
Шелбах-црта 

Член 14 
Сите црти на скалата и броевите мораат да би-

дат јасно видливи и неизбришливи. 

Член 15 
Ка ј штетите со една или две мерни црти, ка-

знениот волумен на штетата мора да биде означен 
на секоја мерна црта, при што бројот што го озна-
чува волуменот мора да биде непосредно над мерна-
та црта. 

Член 16 
Ка ј штетите со една мерна црта обележување-

то на називниот волумен на штетата може да се 
назначи во средината на мерниот простор. 

Член 17 
Цртите на скалата мораат да бидат најмалку 2 

mm оддалечени од точката каде се менува пречни-
кот на пипетата. Највисоката црта на скалата, од-
носно мерната црта кај штетите со една или две 
мерни црти мора да биде оддалечена 20 mm рд гор-
ниот раб на пипетата. 

Член 18 / 
На секоја пипета мора на еден од јазиците и 

писмата на народите на Југославија да се испише и 
тоа* 

1) фирма, односно назив или заштитен знак на 
производителот; 

2) називен волумен (со симболот „ст 8 " или ,ml", 
односно „ т т 3 " или „ц1"); 

3) ознака дека штетата е баждарена на влева-
ње (со симболот „1п"К 

4) референтна температура (со симболот „20°С"). 

Ако за штетите се издаваат уверенија за резул-
татите на испитувањето, освен ознаките од став 1 на 
овој член, мора да се испише и редниот (серискиот) 
број. 

Сите ознаки од ст. 1 и 2 на овој член мораат 
да бидат испишани на горниот дел на штетата над 
највисоката црта на скалата и мораат да бидат јас-
но видливи и неизбришливи во нормални услови. 

Член 19 
Границите на дозволената грешка на називните 

волЈ7мени за штетите со една мерна црта или со две 
мерни црти дадени се во следната табела: 

Табела бр. 4 

Називен волумен Граница на дозволената 
во mm"* грешка во mm8 

до 50 ± 0,5 
над 50 до 500 ± 2% од називниот волумен 

Член 20 
Границите на дозволената грешка на називните 

волумени за штетите со скала (градуирани пипети) 
не смеат да ги преминуваат вредностите што се да-
дени во табелата број 1 од член 9 на овој правил-
ник. 

Најголема дозволена грешка на волуменот што 
одговара на која и да е црта на скалата еднаква е 
на најголемата дозволена грешка на називниот во-
лумен на пипетата. 

Разликата помеѓу грешките во волумените што 
одговараат на две кои и да се црти на скалата, не 
смее да ја преминува најголемата дозволена грешка 
на називниот волумен. 

Член 21 
Типското испитување на штетите го опфаќа 

претходно испитување и мерно-техничкото испиту-
вање на пипетата. 

Претходното испитување на штетата опфаќа: 
надворешен преглед и испитување на хидролитска 
класа. 

Мерно-техничкото испитување на штетата оп-
фаќа: 

1) испитување на волуменот со жива; 
2) испитување на скалата (поделба и обележу-

вање со броеви); 
3) испитување на постојаноста на скалата и обе-

лежувањето; 
4) определување на внатрешниот пречник на ќа-

лил арите; 
5) пресметување на корекцијата на менискусот 

на живата на вода, ако внатрешниот пречник на ка-
пи ларот е поголем од 0,6 mm. 

Член 22 
Жигот се става над највисоката црта така што 

ставањето на жигот не го смеќава очитувањето на 
менискусот. 

Ако за пипетите се издава уверение за преглед, 
во уверението з^ора да се наведе бројот на штетата . 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0213-9889/1 
13 ноември 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичнќ, е. р. 
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85. 

Врз основа на точка 7 став 3 од Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ВТАСАНИ-
ТЕ ОТПЛАТИ ПО ДОЛГОРОЧНИОТ КРЕДИТ КОЈ 
Е ПРЕНЕСЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 
ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 

1. До донесувањето на посебен сојузен закон, а 
најдоцна до 31 декември 1980 година, Народната 
банка на Југославија на Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка и го одлага пла-
ќањето на отплатите по долгорочниот кредит што 
втасуваат во 1980 година, а кој на таа банка чи е 
пренесен врз основа на Одлуката за условите, .на-
чинот и постапката за пренесување средствата, 
правата и обврските по кредитите дадени на фон-
дот за кредитирање и осигурување на извозни ра-
боти на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/79). 

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

О. бр. 1 
11 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

86. 

Врз основа на точка 9 од Одлуката за цели! е 
и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79), - Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НАПЛАТУВАЊЕТО НА КРЕ-
ДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА НА БАН-
КИТЕ ШТО ИМ ДАЛЕ КРЕДИТИ ЗА СЕЛЕКТИВ-
НА НАМЕНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД КОИ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 
АПРИЛ 1979 ГОДИНА 

1. До донесувањето на посебен сојузен закон, 
а најдоцна до 30 јуни 1980 година, Народната бан-
ка на Југославија го одлага наплатувањето на 
кредитите дадени на банките до 15 април 1979 го-
дина за намените од став 2 точка 4 на Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78, 3/79 и 7/79) 
кои втасаа, односно кои ќе втасаат за враќање, а 
£ои банките не можат да ги наплатат од органи-

зациите на здружен труд од територијата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора што претрпеле 
штета од земјотресот во април 1979 година. 

2. Одлагање на наплатувањето на кредитите 
од точка 1 на оваа одлука ќе врши Народната бан-
ка на Црна Гора, и тоа само на оние банки кои до 
30 јуни 1980 година ќе го одложат наплатувањето 
на соодветни кредити дадени на организациите на 
здружен труд од примарната емисија и од сред-
ствата на својот кредитен потенцијал — врз осно-
ва на потврда од надлежниот орган за тоа дека 
организацијата на здружен труд претрпела штета 
од земјотресот. 

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

О. бр. 58 в ' 
11 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите ^ 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

87. 

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, а во согласност со Законот за ос-
новите на режимот на водите од интерес за две или 
повеќе републики, односно автономни покраини и 
за меѓудржавните води („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74 и 24/76), Договорот на Сојузниот извршен 
совет и извршните совети на републиките и по-
краините за определување на меѓурепубличките 
водотеци и за утврдување на елементите на режи-
мот на тие води и на крајбрежното море на Југос-
лавија, и одлуките на собранијата на општините 
Јесенице, Крањ, Врхника, Литија, Камник, Трбо-
влег Севница, Храстник, Цел је, Ново Место, Крш-
ко, Загорје об Сави, Брежице, Самобор, Огулин, 
Бјеловар, Нова Градишка, Кутина, Сисак, Карло-
вац, Петриња, Славонска Пожега, Славонски Брод, 
Жупања, Бихаќ, Дрвар, Травник, Приедор, Ј а т е , 
Бања Лука, Босанска Градишка, Босански Брод, 
Високо, Зеница, Маглај, Добој, Бановиќи, Т^зча, 
Брчко, Фоча, Бијељина, Шид, Рума, Лозница, Срем-
ска Митровица, Шабац, Ва лево, како и одлуките 
на собранијата на градовите Љубљана, Загреб. Са-
раево и Белград, овие општински ^односно градски 
собранија од сливното подрачје на река Сава, Со-
јузот на градовите и општините на СР Хрватска, 
Заедницата на општините и градовите на СР Босна 
и Херцеговина и Постојаната конференција на 
градовите и општините на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ АКЦИИ НА ОПШТИНИТЕ И 
ГРАДОВИТЕ НА СПРЕЧУВАЊЕТО НА ЗАГАДУ-
ВАЊЕТО НА ВОДИТЕ ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА 

САВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Тргнувајќи од значењето на заштитата на ре-

ката Сава и на нејзиното сливно подрачје од зага-
дување и зачувување на природните услови за по-
требите на стопанскиот и културниот развод на ова 
подрачје> како и од фактот дека основните пробле-
ми на човековата животна средина во целиот слив 
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на реката Сава можат ефикасно да се решаваат 
само со усогласено ангажирање на сите општес-
твени фактори, почнувајќи од федерацијата, репуб-
ликите и покраините до општините и градовите, 
организациите на здружен труд и самите граѓани, 
согласно со „Студијата за регулација и уредување 
на реката Сава", учесниците на овој општествен 
договор се обврзуваат дека секој, во рамките на 
својата надлежност, со соодветни активности ќе 
придонесува кон заштитата на водите на сливното 
подрачје на рекава Сава, за да се задоволат сегаш-
ните и идните потреби на градовите, на стопанскиот 
развој и на прокламиравме пошироки општествени 
цели. 

II. ОСНОВИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ 

Член 2 
Џ Општественото договарање на општините и 

градовите на спречувањето на загадувањето на во-
дите во сливот на реката Сава тргнува: » 

1) од тоа дека реката Сава и нејзините прито-
ки ги карактеризира постојано влошување на ква-
литетот на водите поради нерационалното користе-
ње на водните ресурси, слабостите како и видли-
вите пропусти на заштитата од загадувањето, иако 
од рационалното користење на водите, во тој слив 
и од стриктното придржување кон мерките за 
заштита зависи натамошниот стопански и урбан 
развој на ова подрачје и порастот на животниот 
стандард на работните луѓе, 

2) од тоа дека реката Сава со своето сливно 
подрачје претставува огромен стопански потенцијал 
на земјата и дека е затоа во заеднички интерес на 
сите корисници од тоа подрачје да ги усогласуваат 
и унапредуваат мерките за заштита на сите нивоа 
на одлучување, почнувајќи од основната организа-
ција на здружен труд и месните заедници, во оп-
штината и во другите општествено-политички заед-
ници; 

3) од тоа дека се создадени основи за решава-
ње на сливот на реката Сава, како единствено водо-
стопанско подрачје со изработката на „Студијата за 
регулација и уредување на реката Сава" што ја при-
фатија извршните совети на собранијата на соци-
јалистичките републики и Извршниот совет на Со-
бранието на Автономна Покраина Војводина, Сојуз-
ниот извршен совет и Собра нието на СФРЈ, како 
проект на комплексно решавање на водостопанска-
та, стопанската и комуналната проблематика; 

4) од усогласените и усвоените планови за за-
штита на водите на сливот на реката Сава, од 
утврдените режими и од квалитетот на водите; 

5) од улогата и значењето на плановите на сите 
субјекти на планирањето, посебно на плановите за 
развој и од општествените планови за периодот 
1981—1985 година, што треба истовремено да се под-
готвуваат, меѓусебно да се усогласуваат и донесу-
ваат во согласност со заедничките, врз самоуправни 
основи, утврдените интереси и цели во остварува-
њето на меѓусебна согласност и стопански просто-
рен развој и на потребите за заштита на водите на 
сливот на реката Сава. 

III. ЦЕЛ И СОДРЖИНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР 

Член 3 
Целта на општественото договарање е трајна и 

координирана активност во врска со заштитата од 
загадување на водите на реката Сава и на нејзи-
ните притоки, што се презема во основните органи-
зации на здружен труд и месните заедници, со са-

моуправно спогодување и општествено договарање 
во општината, односно во градот и помеѓу општи-
ните и градовите. 

Член 4 
Активноста во врска со реализацијата на це-

лите на овој општествен договор ќе се спроведува: 
1) низ општествениот план на општината-гра-

дот со кој се утврдува заедничката политика на 
стопанскиот, општествениот и просторниот развој; 

2) низ насоките за склучување на општествени 
договори и самоуправни спогодби и врз нцв засно-
ваните мерки на економската политика на органи-
зационите и /други решенија со кои се обезбе-
дува создавање на услови за остварување на пла-
нот; 

3) низ просторните и урбанистичките планови 
на општините и градовите; 

4) низ акционите програми што општините и 
градовите ги донесуваат во областа на заштитата 
на човековата животна средина; 

5) низ општествените договори и самоуправните 
спогодби, како и прописите што општините и 
градовите ги донесуваат во рамките на својата над-
лежност; 

6) низ програмите за активноста на самоуп-
равните интересни заедници на водостопанството;. 

7) низ меѓусебното информирање и размена на 
плановите и програмите на потписниците на овој 
општествен договор, што се однесуваат на заштита-
та, регулирањето и користењето на водите и водо-
теците и друго. 

Член 5 
Со овој општествен договор се утврдуваат не-

посредните задачи на учесниците на Општествени-
от договор. 

IV. ОБВРСКИ НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОВИТЕ 

Член в 
1. Општините и градовите се обврзуваат да го 

спречат секое натамошно загадување на реката 
Сава и на нејзините притоки, што може да настане 
со изградба на стопански и други објекти. 

2. Тргнувајќи од принципот на солидарност, 
секоја општина односно град на своето подрачје ќе 
презема потребни мерки заради санирање на пос-
тојната состојба и за спречување на можноста да 
се појави натамошно загадување на реката Сава и 
на нејзините притоки, во согласност со утврдениот 
план за заштита и со роковите за реализација. 

3. Секоја општина, односно град ќе продолжи 
со активноста во врска со донесувањето на про-
грамата за санација на постојаната состојба на 
своето подрачје и ќе обезбеди нејзина реализација 
врз база на самоуправните спогодби и општествени 
договори, со примена на мерки за контрола и санк-
ции. 

4. Општините и градовите на своето подрачје 
ќе создаваат услови работните * луѓе и граѓаните 
тргнувајќи од своите потреби и од програмите за 
развој на основните организации на здружен труд 
и на месните заедници и на други самоуправни ор-
ганизации и заедници, да обезбедуваат систем на 
мерки заради создавање на материјални и други 
претпоставки за заштита на водите на реката Сава 
и на нејзините притоки, како нераздвоен дел од 
ЖИВОТЃШОТ стандард на населението и на условите 
за нормален развој на градовите. 

5. При спроведувањето на мерките за заштита 
на водата на реката Сава и на нејзините притоки врз1 

основа на вистинската состојба, за потребите и мож-
носисте, општините и градовите ќе ги утврдат ак-
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Тивностите на кои треба да им се даде приоритет, 
водејќи сметка прво да се изврши санација на нај-
загрозените делови на водотоците. 

6. Секоја општина, односно град во своите 
плански документи за изградба, користење и орга-
низација на просторот, во општествениот план и во 
плановите на развој на основните и на други орга-
низации, ќе се ориентира кон решенија со кои се 
штитат водите на сливното подрачје на реката Са-
ва и се задоволуваат барањата за соодветен квали-

, тет на водите. 
7. Општините и градовите ќе го осигурат доне-

сувањето на соодветни .одлуки со кои, во рамките 
на своите овластувања, ќе се регулира одведува-
њето и заштитата на водите од загадување на сво-
ето подрачје, ќе се определат патиштата за реша-
вање, ќе се дадат технички и други услови за 
спроведување на заштитни мерки, ќе се утврдат 
роковите за изградба како и казнени одредби. 

8. Со посебни мерки општините и градовите ќе 
го регулираат начинот на собирање, одвезување и 
конечна диспозиција на отпадоците и ѓубрето на 
остатокот на тиња, на запаливите и токсични мате-
ријали, како и на други технолошки отпадоци, за-
ради спречување овие отпадни материи да втасаат 
во отворените водотеци и канали. 

9. Општините и градовите ќе ја зајакнат рабо-
тата на инспекциските служби со задача да осигу-
раат спроведување на законските прописи и на 
своите одлуки во поглед на заштитата на водите на 
своето 'подрачје од загадување. 

10. Активноста на организациите на здружен 
труд, на општините и градовите ќе ја насочуваат 
кон изградбата на уреди за пречистување на отпа-
дните води заради спречување на одведувањето на 
^пречистените води во градските канализација ! 
системи и во природните водотеци. Формата и сте-
пенот на пречистувањето на водите треба да ги 
утврди секоја основна организација на здружен 
труд, врз основа на водостопанските услови и на 
усвоените и пропишани стандарди, а врз основа на 
проектите што ќе ги одобруваат органите на водо-
стопанството. 

11. Општините и градовите треба да обезбедат 
доследно спроведување на принципот — користе-
њето на водите да не може да биде без надомест, и ^ 
дека надоместот треба да ги содржи сите трошоци 
на нејзиното пречистување. 

Одлуки за цената на водата, односно за трошо-
ците на пречистувањето општините и градовите ќе 
донесат врз самоуправна основа, водејќи сметка 
цената така да се формира што покрај простата 
репродукција да ги содржи средствата за учество и 
отплата на ануитетите по заемите за изградба на 
објектите за снабдувале и пречистување на водите, 

12. Заради поефикасно решавање на одделни 
проблеми на заштитата на водите, општините и 
градовите се обврзуваат дека ќе ја прифатат ини-
цијативата на другите заинтересирани општини за 
разгледување и заедничко преземање на мерки за 
нивното решавање. 

13. Општините и градовите се обврзуваат дека 
другите потписници на договорот ќе им овозмо-

жат увид во состојбата на загаденоста на водоте-
ците на нивната територија. 

14. Општините и градовите се обврзуваат, дека, 
во случај на поголеми загадувања на водите на ре-
ката Сава и на нејзините притоки, до кои евенту-
ално ќе дојде на нивната територија, ќе преземат 
итни мерки за санација и ќе ги известат за тоа дру-
гите општини што се наоѓаат на низводниот тек, 
зарада спречување на штетни последици. 

V. ОБВРСКИ НА ПОСТОЈАНАТА КОНФЕРЕН-
ЦИЈА НД ГРАДОВИТЕ И ОПШТИНИТЕ НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Член 7 
Постојаната конференција на градовите и оп-

штините на Југославија се обврзува: 
1) да организира меѓусебна размена на: про-

грами и планови, самоуправни спогодби, прописи и 
други материјали, што се од интерес за учесниците 
на овој договор и за таа цел да овозможи размена 
на искуства во спроведувањето на овој договор; 

2) да формира посебно тело составено од прет-
ставници на потписниците на овој договор, што ќе 
го следи спроведувањето на овој општествен дого-
вор и ќе придонесува за побрза реализација на до-
говорените мерки; 

3) да остварува меѓуопштинска соработка во 
решавање на одделни прашања од овој договор 
што ги иницираат учесниците на Договорот; 

4) преку своите тела да поведува иницијатива 
ка ј пошироките општес тв ено- политички заедници 
за создавање на услови за реализација на заеднич-
ките интереси што се остваруваат со овој општес-
твен договор; 

5) да ги информира потписниците на овој оп-
шествен договор за мерките што се преземаат во 
општините и градовите, како и активностите на 
другите органи и организации на заштитата на ре-
ката Сава и на нејзините притоки од загадување. 

Покрај тоа, Постојаната конференција на гра-
довите и општините на Југославија, на иницијати-
ва на одделни потписници на овој општествен до-
говор, може да организира здружување на сред-
ствата, заради решавање на определени заеднички 
прашања и задачи, како и да осигура изработкана 
студија и на други истражувања за кеш, потписни-
ците на сивој договор ќе покажат интерес. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се об-

врзуваат најмалку еднаш во годината да го раз -
гледуваат остварувањето на овој договор и ефек-
тите што се постигаат. 

Член 9 
Кон овој општествен договор, покрај предвиде-

ните потписници, можат да пристапат и други оп-
штински собранија на сливното подрачје на ре-
ката Сава. 

Член 10 
Секој учесник на овој договор може да поведе 

иницијатива и за измена и дополнение на Опште-
ствениот договор, што се врши на начинот и по 
постапката по кои е склучен овој договор. 

Член II 
Овој договор е потпишан од овластените прет-

ставници на учесниците на овој општествен дого-
вор во соодветен број идентични и автентични при-* 
мероци. 

Член 12 
Овој општествен договор, по неговото потпишу;« 

вањег се објавува во службените гласила на учее* 
видите, во „Службен лист на СФРЈ", и во Билте-
нот на Постојаната конференција на градовите Џ 
општините на Југославија, а влегува во сила на f 
февруари 1980 година 

Во Загреб, на 18 јануари 1980 година« 
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Потписници: 

1, Собранието на општина Јесенице, претседател Славко Осредкар, с. р. 
2 Собранието на општина Крањ, претседател Стане Божич, е. р. 
3. Собранието на општина Камник, потпретседател Франц Јерас, с. р. 
4 Собранието на општина Врхника, претседател Владимир Мејач, с. р. 
5. Собранието на град Љубљана, претседател на Извршниот совет Албин Венгуст, е. р. 
6. Собранието на општина Литија, претседател Јоже Дерновшек, с. р. 
7. .Собранието на општина. Трбрвле, претседател Јанез Оцепек, е р. 
8. Собранието на општина Севница, претседател Јанко Реберник, с. р. 
9. Собранието на општина Храстник, претседател Само Логар, с. р. 

10. Собранието на општина Целје, претседател Јоже Маролт, с. р. 
11. Собранието .на општина Ново Место, претседател Марјан Симич, е. р. 
12. Собранието на општина Кршко, претседател Силве Горенц, с. р. 
13. Собранието на општина Загорје об Сави, претседател Метод Маловрх, с. р. 
14. Собранието на општина Брежице, претседател Станко Реберник, с. р. 
15. Собранието на град Загреб, претседател Иво Латин, с. р. 
16. Собранието на општина Самобор, претседател Стјепан Пениќ, е. р. 
17. Собранието на општина Огулин. претседател Љубомир Грба, с. р. 
18. Собранието на општина Бјеловар, претседател Милан Драгариќ, е. р. 
19. Собранието на општина Нова Градишка, претседател Јосип Буковиќ, е р. 
20. Собранието на општина Кутина, претседател Антун Паниќ, е. р. 
21. Собранието на општина Сисак, претседател Мио Сигур, с. р. 
22. Собранието на општина Карловац, претседател Ивица Вукелић с. р. 
23. Собранието на општина Петриња, претседател Борислав Микелић с. р. 
24. Собранието на општина Славонска Пожега, претседател м-р Антун Шварц, с. р. 
25. Собранието на општина Славонски Брод, претседател Иван Новаковиќ, е. р. 
26. Собранието на општина Жупања, претседател Иван Хорватиќ, е р. 
27. Собранието на општина Бихаќ, претседател Милан Кеча, е. р. 
'28. Собранието на општина Дрвар, претседател Предраг Трикиќ, е. р. 
29. Собранието на општина Травник, секретар на секретаријатот за стопанство Миќо Бошњак, е. р. 
30. Собранието на општина Приедор, претседател Милан Малбашиќ, е. р. 
31. Собранието на општина Јајце, претседател Драган Лациќ, е. р. 
32. Собранието на општина Бања Лука, претседател Живко Радишић с. р. 
33. Собранието на општина Босанска Градишка, претседател Стево Мир јаниќ, е. р. 
§4. Собранието на општина Босански Брод, претседател Петар Ќосиќ, е. р. 
35. Собранието на град Сараево, претседател Анто Сучиќ, е. р. 
36. Собранието на општина Високо, претседател на Советот на месните заедници, Мирсада Хаџиахметовиќ е. р. 
37. Собранието на општина Зеница, претседател Никола Мирковиќ, е. р. 
38. Собранието на општина Маглај, претседател на Извршниот одбор, Милорад Гуриќ, е. р. 
39. Собранието на општина Добој, претседател Богдан Николиќ, е. р. 

г40. Собранието на општина Бановиќи, претседател Јусуф Икановиќ, е. {>. 
41. Собранието на општина Тузла, претседател Хасан Дервишбеговиќ, е. р 
42. Собранието на општина Брчко, претседател Салих Суљагиќ, е р. 
43. Собранието на општина Фоча, претседател Чедо Вукадин, е. р. 
44. Собранието на општина Биељина, претседател Велимир Антиќ, е. р. 
45. Собранието на општина Шид, претседател Јован Јовиќ, с.ф. 
46. Собранието на општина Рума, претседател Радован Радовиќ, е. р. 
47. Собранието на општина Лозница, претседател Симо Спреми^ е. р. 
48. Собранието на општина Сремска Митровица, претседател Бошко Николиќ, е. р. 
49. Собранието на општина Шабац, претседател Драгољуб Ќосиќ, е. р. 
50. Собранието на општина Валево, претседател Добривое Марковиќ, е. р. 
51. Собранието на град Белград, претседател Живорад Ковачевиќ, е. р. 
52. Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, претседател Јован Де јановиќ, с.р. 
ђЗ. Сојузот на градовите и општините на СР Хрватска, претседател Ќирил Грабровец, е. р. 
54. Заедницата на општините и градовите на СР Босна и Херцеговина, претседател, Џевад Дервшшсадиќ, е. р. 
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Но извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за зе-
мањето на мостри и за царинските обележја, обја-
вен во Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76, се пот-
крале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗЕМАЊЕТО НА МОСТРИ 

И ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕЛЕЖЈА 

Во член 6 став 1 под в) одредбата под 1 во али-
неите прва и втора и под г) во одредбите под 3 и 
4 наместо зборовите: „по должината" треба да стои: 
„по широчината". 

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 ја-
нуари 1980 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за на-
чинот на пополнување и поднесување на исправите 
во царинската постапка, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/79, се поткрале до лу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛ-
НУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО 

ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

1. Во член 4 точка 45 став 1 наместо зборовите: 
„при увозот" треба да стои: „ при извозот". 

2. Во член 9 точка 38 став 1 наместо зборови-
те: „при увозот" треба да стои: „при извозот". 

3. Во точка 37 наместо зборовите: „при увозот" 
треба да стои „при извозот". 

4. Во точка 37 став 1 наместо зборовите: „при 
увозот" треба да стои: „при извозот". 

Во точка 38 став 1 наместо зборовите: „при уво-
зот" треба да стои: „при извозот". 

5. Во член 55 наместо зборовите* „превоз" тре-
ба да стои: „провоз". 

6. Во член 59 во заградата наместо зборовите: 
„бр. 37/76 и 9/78" треба да стои: „37/76, 58/76 и 9/78". 

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 ја-
нуари 1ППП година. 

По и >1 ! телото срамнување со изворниот текст 
е утврдено дока ЕО текстот на Правилникот за ца-
ринскиот надзор и за постапката на царинење на 
стоките сместени под иарински надзор, обувен вг* 
„Службен лист ка СФРЈ", бр, 41/^9, се поткрале 
долунаведеките грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР 
И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ-

ТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

1. Во член 14 став 5 наместо зборовите: „од ст. 
1 и 2" треба да стои: „од ст. 1 и 3". 

2. Во член 73 став 1 точка 4 наместо зборовите: 
„за извоз врз" треба да стои: „за извоз — врз". 

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 ја -
нуари 1980 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во ткстот на Правилникот за ца-
ринската постапка во патничкиот промет, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79, се поткрале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАП-

КА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ 

Во член 19 зборот: „југословенско" се брише. 
} 

Од Сојузната управа зџ царини. Белград, 24 ја-
нуари 1930 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за примерна работа во развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетар: Лукић Луке Влатко; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничката должност и за примерно војни-
чко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомец ШРО — водник: Бањанин Милана 
Предраг: 

десетара. Барач Мирка Миодраг, Бећаревић 
Ибрахима Алија, Богданић Јосипа Мирослав, Боро-
зан Пере Ратко, Брчић Анте Абел, Булајић Шћепапа 
Миленко, Ганић Махмута Намир, Хаџа Арифа Вечи, 
Иванчић Милета Драган, Кахрић Јусуфа Фадил, 
Мердовић Велимира Јовица, Ниневски Александра 
Светислав, Н и т и ћ Драгољуба Зоран, Кокић Хазифа 
Шућо, Рајшић Тодора Миломир, Руга Владета Жељ-
ко, Секуловић Вука Милосав, Стефановић Миодрага 
Слободан, Толић Ђурђа Мирољуб, Вешлигај Јосипа % 

Александар, Врсајковић Миладина Небојша; 

разводници: Големба Стипе Горан, Јосиповић -
Мирка Ћирил, Јевремовић Јована Сретен, Кадрибе-
говић Џема ла Нерад, Карић Тахира Фахрија, Киш 
•Буре Иван, Кочоски Левка Мире, Ловре Деве 
Анђелко, Марковић Страхиње Јездимир, Петковић 
Сретена Томислав, Петрушић Ненада Анто, Ратко-
вић Бранка Радмило, Вучичевић Десимира Миодраг; 
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војници: Алајбеговић Нураге Суад, Беговић 
Мустафе Фуад, Бјелогрлић Николе Ранко, Чауше-
вић Расима Есад, Делост Јожета Радослав, Дерако-
вић Смаила Мидхад, Доби Стевана Ђорђе, Елез 
Љубе Миро, Феризовић Назифа Сеад, Филиповић 
Марјана Никола, Гело Недељка Мирко, Главаш 
Марка Јуре, Глишић Живка Манојило, Хорват Вида 
Вељко, Хуњади Јосипа Иван, Јокановић Јована 
Будимир, Јозић Николе Јозо, Јовановић Богосава 
Јарослав, Јурић Петра Даворин, Карић Петра Пре-
драг, Кавшек Метода Јоже, Коњикушић Радивоја 
Владимир, Копривник Рудолфа Јанез, Ковачевић 
Јована Милан, Латифи Зенула Џеват, Лазаревски 
Гаврила Зоран, Лукић Миће Зоран, Мараж Бориса 
Зоран, Матић Томислава Светислав, Мариноски 
Анђелка Ацо, Михајловић Милоја Милосав, Мило-
јевић Драгослава Миодраг, Милосављевић Милана 
Милутин, Милатовић Митра Раде, Мирковић Стан-
ка Драган, Мличевић Стјепана Антун, Павковић 
Живојина Спасоје, Пиплица Нике Здравко, Пивац 
Анђелка Марјан, Протић Милана Зоран, Радисавље-
вић Витка Славољуб, Радоман Бранка Ивица, Ра-
дованац Стеве Владимир, Радовић Миломира Гојко, 
Богановић Душана Милорад, Саламић Милана Јован, 
Сарач Myje Адем, Симеуновић Часлава Митар, 
Срећковић Савка Милутин, Стефановић Милуна 
Радиша, ПГчавничар Фрање Бранислав, Швец Јоси-
па Маријан, Вуковић Милована Драган; 

морнари: Будимчевић Плеша Илеш, Добровић 
Марјана Давор, Шпановић Петра Марко, 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари :Џепина Јосипа Анђелко, Фрчко Каре-
ла Милан, Крстић Живадина Мирослав, - Ловрек 
Вилима Младен, Мајетић Мате Милан, Радосављевић 
Александра Милија, Зарић Раје Слободан; 

разводнице Атељевић Стевана Ранко, Милојко-
вић Миодрага Перица, Милошевић Милутина Душан, 
Влајић Илије Зоран; 

војници; Цветковић Александра Горан, Ђорђе-
вић Синише Божидар, Гербеши Османа Шабан, Го-
јић Саве Драго, Гвозденовић Станоја Првослав; 
Јордановић Радојка Славе, Стојшић Стевана Павле, 
Сувајац Раде Бошко, Вуковић Јосипа Јосип; 

— за примерна работа во развивањето на ш л е -
мот за остварување на поставените задачи, како и за 
докажување старешински и војнички особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

разводници: Ивановић Данила Душан, Карама-
тић Габријела Павле; 

војници: Бауле Влаха Нико, Османов Решата 
Џевдет; 

морнар: Чермељ Макса Марко; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКР1 ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Ковачић Франца Антон, Миловац 
Раде Митар; 

разводници: Стакић Мирка Бошко, Предолац 
Миљка Драги, Стојанов Тоде Љупче, Вукановић 
Божидара Веселин; 

војници: Бал аћ Саве Душан, Етински Михајла 
Родољуб, Михајловић Недељка Илија, Милхарчич 
Павла Јосип, Поцрнић Мартина Златко, Радмановац 
Михајла Добрица, Урем Душана Невен; 

морнар: Ранђеловић Вукашина Јовица; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Питомац постар водник: Видов Анђелка Душко; 
Питомци — водници I класа: Јурић Филипа 

Драган, Вранчић Јуре Стјепан; 

Питомци помлади водници: Иванић Воје Бош-
ко, Остојић Ивана Перо; 

Питомци — десетари: Генералић Мате Борис, 
Влку Павла Живорад; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомци — водници I класа: Поповић Милоша 
Милош, Врачар Душана Жељко; 

Питомци — помлади водници: Драча Јерка Лео, 
Компленић Божидара Синиша, Красић Сретка Дане, 
Милић Живка Зоран, Пазаља Везира Ферид, Сто-
иљковић Александра Јовица; 

Питомци — десетари: Гргић Јозе Зденко, Петро-
вић Јована Жива; 

Питомци — разводнице Храњ Валента Роберт, 
Марковић Радомира Живко; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетаре Барбарез Ђоке Здравко, Јанковић Ра-
домира Зоран; 

разводнице Чабрић Александра Вукашин, Ива-
новски Славка Миле, Микулић Антона Франц. 

Бр. 64 
31 мај 1979 година ' 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р« 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бан дур Мирка др Бојана, Ћировић Ћире Бо-
• ривоје, Ђорђевић Зафира др Русомир, Зрнић Ђуре 

Милош; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић Симе Радосав, Зрнић Ђуре Милош; 

— за покажана лична храброст ,во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Зрнић Ђуре Милош; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анаф Исака др Марко, Бојанић Томе др Милан, 
Чанковић Гено др Јован, Ђоковић Радослава Ђур-
ђе, Филиповић-Атанацковић Ивана др Ана, Глиџић 
Матеје др Лела, Кутлешић Милутина Милена, Љу-
биса вљевић-Никол ић Станислава др Ружица, Ми-
хајловић Стојана Славка, Перовић Јована Душан, 
Поповић Саве др Србислав, Радовић Иве Видомир, 
Станковић Трифуна Властимир, "Томић Тихомира 
Богдан; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
1ата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Грбић Милана Михаило, Хаџибеговић Шабаније 
Салко, Ивановић Бранислава Велисав, Јовановић 
ЈБубице Јован, Малић Симе Драго, Милутиновић 
Живојина Мирослав, Радић Божидара Богољуб, 
Стојановић Драгомира Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Денић Стеве Петар, Ђуришић Бранка Ана, Ха-
џић Фериза Мурат, Јовановић-Шуловић Милоша 
Јованка, Ковачевић Бошка Димитрије, Луков^ћ-
-Благојевић Љубомира Косара, Милићевић Божи-
дара Благоје, Младеновић«Василија Борисав, Обра-
довић Петра Александар, Петровић Драгутина Бран-
ко, СТОЈ кановић Чедомира Павле, Вељић-Кастрато-
ви Марка Јела; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРАН ВЕНЕЦ 

Ацовић Гвоздена Драгољуб, Бакић-Перић Мила-
на Лепосава, Богдановић Војислава Душан, Богиће-
вић Милутина Марко, Цанић-Бољац Велимира Мир-
јана, Грубачић Панте Драгица, Јанковић-СтанковиН 
Новака Југослава, Јолџић-Андри јевић Мирка Вера, 
Јовановић Божидара Миливоје, Љубисављевић Ми-
одрага Миливоје, Мил чановић Радојице Милосав, 
Милић Милутина Емилија, Младеновић Љубише 
Томислав, Несторовић Лепој а Боривоје, Пантић 
Никодија Милан, Петровић Војислава Јован, Спи-
рић Боривоја Миодраг, Стаменовић Мирка Бора, 
Стојановић Илије Боривоје, Стојичић Властимира 
Милисав, Стојковић Миодрага Љубиша, Шушњар 
Петра Раде, Тодоровић Александра Станислав, То-
доровић Добросава Селимир, Весковић Новака Пре-
драг, Жутобрадић Алексе Томо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Антић-Илић Стојадина Коцана, Илић Адама 
Мићо, Јањић Јована Миливоје, Миленковић Душа-
на Стој илко, Стоиљковић Богосава Милосав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Асановић Стојана Душан, Димчић-Тасић Мла-
дена Лепосава, Димитриј евић Тодора Бранислав, 
Димитриј евић Драгољуба Станиша, Димитриј евић 
Александра Светислав, Илић Стојана Бошко, Јелић 
Милорада Слободан, Јовановић-Митић Александра 
Љиљана, Кнежевић Филипа Радоје, Костић-Стан-
ковић Зарије Добринка, Костов Петруна Борис, Ми-
хајловић Никодија Доринка, Милићевић Вукадина 
предраг, Мирковић Милосава Живко, Мишић-Ђор-
ђевић Боривоја Загорка, Митровић Милана Чедо-
мир, Младеновић-Костић Стојана Вера, Николов 
Пане Петар, Петковић-Станковић Станојка Миља-
на, Петковић-Илић Миодрага Мирослава, Петраки-
јева Тодора Василка, Поповић-Николи!* Чедомира 
Јелка, Радовић Вукоје Нада, Раковић Обрада Сла-
вољуб, Стајић Ђорђе Урош, Стаменковић Ранђела 
Милан, 'Станимировић Милована Србољуб, Стани-
сављевић , Петра Миодраг, Станковић Војислава 
Драган, Станковић-Тасић "Драгољуба Мирослава, 
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62.у Закон за 
лагањето 
ства за 

Станковић Милана Наталија, Станојковић Стојила 
Стаменко, Стевановић-Маринковић Николе Симка, 
Стевановић Станка Зорица, Стојановић Наска Бу-
димир, Стотановић-Миненковић Саве Зорица, Тасић 
Стојана Вука, Трајковић Ванка Славко, Тра]ковић 
Стојадина Живко, Васиљевић Војислава Јулка. 

Бр. 70 
13 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p.. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

привремена забрана на расно-
во дел од општествените сред-
исплатување на дневници за 

службени патувања, надомести за трошо-
ците за превоз на службено патување, из-
датоци за репрезентација, издатоци за 
реклама и пропаганда, издатоци за автор-
ски хонорари, издатоци за интелектуални 
услуги и издатоци по основа на договор 
за дело, во 1980 година, — — — — — 149 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот — — —• — — — — 150 
Закон за извршување на Програмата за 
изградба на објекти на радиорелејниот 
систем на Југославија во периодот од 
1979 до 1983 година — — — — — — 157 

Закон за Програмата на третата етапа на 
инвестиционите работи, набавка на опре-
ма и технички средства за регулација на 
Дунав од Белград до југословенско-ун-
гарската граница во периодот од 1979 до 
1983 година — — — — — — — 158 
Одлука за критериумите што ќе се при-
менуваат при намалувањето на царината 
на увозот на специфична опрема во 1980 
година — — — — — — — — — 160 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за условите под кои можат да се 
користат и да се плаќаат трошоците на 
претставништвата и делегатите во стран-
ство и другите трошоци на работењето 
со странство — — — — — — — 162 
Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите под кои граѓани и граѓански празни 
лица можат со динари да плаќаат опреде-
лени услуги што ги користат во стран-
ство — — — — — — — — — — 162 

63. 

64. 

6 5 . 

бб. 

67. 

68. 

69 

7 0 . 

7 1 . 

7 2 . 

Одлука за измени и'дополненија на Од-
луката за утврдување на магистралните 
патишта — — — — — — — — 163 
Решение за промена на номенклатурата 
на Царинската тарифа — — — — — 161 
Деловник за работата на Сојузниот опште-
ствен совет за прашања на општествено-
то уредување — — — — — — — 164 
Деловник за работата на Сојузниот оп-
штества совет за стопански развој и 
економска политика — — — — — — 169 

— 1 7 5 

— — 1 7 5 

Страна 
73. Наредба за определување на деловите на 

граничниот појас во кои државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и странци можат да се дви-
жат и да престојуваат без дозвола — — 473 

74, Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kleme Zeitung" 175 

75 Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" 

76. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Bild" 

77. Упатство за начинот на издавање, за тек- ' 
стот и формата на обврзниците за нами-
рување на обврските на федерацијата 
спрема банките по основ на курсните 
разлики по девизните сметки и девизни-
те штедни влогови на граѓаните — — 175 

78 Решение за повлекување од промет на 
лекот CKEPHACARDIN дражен, број на 
серијата 1174/77 и 3504/78, производ на 
фабриката за фармацевтски и хемиски 
производи , ФАРМАКОС" — Призрен — 176 

79. Решение за повлекување' од промет на 
лекот К ALIUM CITRICUM таблети, број 
на серијата 1540679 и 1810779, производ на 
фабриката за фармацевтски и хемиски 
производи „ФАРМАКОВ —, Презрен — 176 

80. Решение за повлекување ' од промет на 
лекот JADIT Н раствор а 6 ml,, број на 
серијата 12365 75, производ на „ЈУГОРЕ-
МЕДИЈА" — Зрењанин — _ — — 177 

81. Правилник за југословенските стандарди 
за производите на црната и обоената ме-
талургија — — — — — — — — 177 

82. Правилник за југословенските стандарди 
за електронски составни делови — — — 177 

83. Правилник за метролошките услови за 
ваги со поместлив тег- што се произведу-
ваат од 15 февруари 1980 година — — 173 

84. Правилник за метролошките услови за 
микропипети — — — - — — — — 178 

85. Одлука за одлагање на плаќањето на вта-
саните отплати по долгорочниот кредит 
кој е пренесен на Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка — 181 

86. Одлука за одлагање на наплатувањето на 
кредитите од примарната емисија на 
банките што им дале кредити за селек-
тивна намена на организациите на здру-
жен труд кои претрпеле штета од земјо-
тресот на територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора во април 1979 година 181 

87. Општествен договор за заедничките акции 
на општините и градовите на спречува-
њето на загадувањето на водите во сли-
вот на реката Сава — — — — — — 181 

Исправка на Правилникот за земањето на 
мостри и за царинските обележја — — 185 

Исправка на Правилникот за начинот на 
пополнување и поднесување на исправи-
те во царинската постапка — — — — 185 

Исправка на Правилникот за царинскиот над-
зор и за постапката за царинење на сто-
ките сместени под царински надзор — — 185 

Исправка на Правилникот за царинската по-
стапка во патничкиот промет — — — 185 

Одликувања — — — — — — — — — 135 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица. Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводо Мишима бр, 17. 


