
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро светка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

160. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот,на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКА-

ТА И ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за поморската и внатрешната пловидба, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 10 март 1982 година. 

П бр. 155 
10 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Scrgej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПОМОРСКАТА И ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за поморската и внатрешната пло-

видба („Службеч лист на СФРЈ", бр. 22/77), во член 
6 точка 11 зборовите: „влекач и потискувач" се за-
менуваат со зборовите: „влекач, потискувач и пло-
вечка направа". 

Член 2 
Ео член 32 се додава став 2, кој гласи: 
„Странски брод, кога се наоѓа во крајбрежното 

море џа Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија односно во пловните патишта на вна-
трешните води на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на кои важи меѓународниот 
или меѓудржавниот режим на пловидбата, е должен 
да го вее знамето на својата државна припадност." 

Член 3 
Во член 35 по зборот: „море" се додаваат збо-

ровите: „односно внатрешните води." 

Член 4 
Во член 98 зборовите: „Пописот на екипажот од 

член 73 и" се бришат, а зборот: „свидетелствата" се 
заменува со зборот: „Свидетелствата". 

Член 5 
Во член 125 став 2 по зборовите: „додека запо-

ведникот ча бродот" запирката и зборовите: „однос-
но заповедникот на бродот на внатрешната пловид-
ба без сопствен погон" се бришат. 

Член 6 
Во член 170 став 3 зборовите: „и два чамца" се 

бришат. 
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Решенија за определување на имињата и озна-

ките на бродовите, како и на позивните знаци на 
бродовите донесува сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските." 

Член 7 
Во член 266 став 1 по зборовите: „листот А" се 

додаваат зборовите: „од влошката на главната кни-
га на уписникот на бродовите". 

Член 8 
Во член 267 став 1 по зборовите: „листот С" се 

додаваат зборовите: „од влошката на главната 
книга". 

Член 9 
Во член 277 став 1 зборвите: „деловодниот про-

токол" се заменуваат со зборовите: „дневникот на 
уписникот на бродовите". 

Член 10 
Во член 306 став 1 точка 7 по зборовите: „лис-

тот А" се додаваат зборовите: „од влошката на глав-
ната книга'4. 

Член 11 
Во член 380 став 1 во точка 1 бројот: „12.000" се 

заменува со бројот: „2.500", во точка 2 бројот: „36.000" 
— со бројот: „7.500", а во точка 3 бројот: „36.000" — 
со бројот: „7.500", бројот: „24.000" — со бројот: „5.000" 
и бројот: „12 000" — со бројот: „2.500". 

Член 12 
Во член 451 став 1 по зборот: „луката" се дода-

ваат зборовите: „односно пристаништето". 

Член 13 
Член 647 се менува и гласи: 
„Влечењето што започнува и завршува во ју-

гословенски луки односно пристаништа или во крај-
брежното море, односно на внатрешните води на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(каботажно влечење) не можат да го вршат странски 
бродови без одобрение од надлежниот орган во ре-

публиката односно во автономната покраина." 
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Член 14 
Во член 760 зборовите: „со бродот" се заменуваат 

со зборовите: „на бродот". 

Член 15 
Во член 768 став 3 зборовите: „став 1" се заме-

нуваат со зборовите: „став 2". 

Член 16 
Во член 795 став 2 по зборот: „море" се додаваат 

зборовите: „односно внатрешните води". 

Член 17 
Во член 1004 став 1 точка 1 зборовите: „или ју -

гословенски правни лица" се бришат. 

Член 18 
Во член 1030 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за поморски прекршок односно за прекр-
шок на внатрешната пловидба заповедникот на 
странски брод или лицето што го заменува ако бро-
дот не го вее знамето на својата државна припад-
ност кога се наоѓа во крајбрежното море на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, од-
носно во пловните патишта на внатрешните води на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја на кои в а ж и меѓународниот или меѓудржавниот 
режим на пловидбата (член 32 став 2)." 

Член 19 
Во член 1036 став 2 точка 3 по зборовите: „за 

пловидбата" се додаваат зборовите: „на бродови, чам-
ци и други пловни објекти". 

Во точка 11 зборовите: „и чамците" се бришат. 

Член 20 
Во член 20 став 1, член 36 став 2, член 161 став 

2, член 162 став 2, член 163 став 1 и член 164 став 2, 
зборовите: „Сојузниот комитет за сообраќај и врски" 
се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на сообраќајот и врс-
ките". 

Во член 20 став 2, член 25 став 3, член 26 став 2 
точка 3, член 23, член 163 став 2, член 164 став 1, 
член 165, член 175 став 1 точ. 3 и 4, член 364 
точка 6 и член 1036 став 2 зборовите: „Сојузниот ко -
митег за сообраќај и врски се заменуваат со зборо-
вите: „сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на сообраќајот и врските". 

Во член 26 став 2 точ. 1 до 3 и во член 794 збо-
ровите: „Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти" се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган 
на управата надлежен за надворешни работи". 

Во член 26 став 2 точ. 2 и 3 зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи" се замену-
ваат со зборовите: „сојузниот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи". 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

ва објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

181. 
Врз основа па член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја,11*'-Претседателетвото ка Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕ-
БА II ЗАШТИТА НА ЗНАКОТ И НАЗИВОТ ЦР-

ВЕН КРСТ 

Се прогласува Законот за употреба и заштита на 
знакот и називот црвен крст, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
10 март 1982 година. 

П бр. 156 
10 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБА И ЗАШТИТА НА ЗНАКОТ И НА-

ЗИВОТ ЦРВЕН К Р С Т 

Член 1 
Заради примена на Женевската конвенција 

за подобрување на положбата на ранетите и бол-
ните во вооружените сили во војна, на Женевската 
конвенција за подобрување на положбата на ране-
тите, болвите и бродоломците на вооружените сили 
на море, на Женевската конвенција за заштита на 
граѓанските лица за врема на војна, од 12 август 
1949 година, и на Дополнителниот протокол I кон 
женевските конвенции од 10 јуни 1977 година (во 
натамошниот текст: женевските конвенции), со овој 
закон се пропишуваат условите и начинот на упо-
треба и заштита на знакот и називот црвен крст 
во мир, како и во војна или во друг вооружен су-
дир (во натамошниот текст: во . војна). 

Член 2 
Знакот на црвен крст е крст со црвена боја кој 

има четири еднакви краци на бело поле. 

Член 3 
Никој не смее да го употребува знакот ниту на-

зивот црвен крст ако според одредбите на овој за -
кон и иа женевските конвенции нема право да го 
употребува знакот односно називот црвен крст. 

Знакот црвен крст може да се употребува како 
знак на означување, како знак на припадност и к а -
ко знак на заштита, во согласност со женевските 
конвенции, во случаите и под условите определени 
со овој закон. 

Член 4 
Само Црвениот крст на Југославија има право 

на називот црвен крст. 
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Член б 
Во мир со знакот црвен крст можат да бидат 

означени: 
1) згради, уреди, санитетски материјал и пре-

возни и преносни средства на организациите на 
здружен труд во бласта на здравство и на органи-
зациите на здружен труд во областа на социјалната ' 
заштита за згрижување на лицата на кои им е пот-
ребна (постојана медицинска "нега (во натамошниот 
текст: здравствените организации); 

2) превозни и преносни средства на други орга-
низации на здружен труд што се употребуваат за 
превоз на ранети и болни лица, ако за носење на 
знакот црвен крст добијат одобрение од Црвениот 
крст на Југославија; 

3) места определени за давање на прва меди-
цинска помош во населбите, на сообраќајниците, во 
организациите на здружен труд и во други органи-
зации и заедници, како и места каде што е сместен 
санитетски материјал и опрема што служат за да -
вање на прва медицинска помош. 

Член 6 
Во мир и во војна знак на црвен крст можат 

да употребуваат односно да бидат означени како со 
знак на припадност: ' 

1) работници, згради, средства и материјали на 
Црвениот крст на Југославија; 

2) персонал, средства и материјали на странски 
организации на Црвениот крст, за време додека во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, по одобрение од Сојузниот .извршен совет, вршат 
дејност на Црвениот крст. 

Во војна, знакот на припадност шо го употре-
буваат организациите и лицата од став 1 на овој 
член мора да биде со помали размери од знакот на 
заштита и не смее да се става на лента околу ра-
ката, врз покрив на зграда и н:а превозни средства. 

Член 7 
Во мир и во војна знакот црвен крст може да 

се употребува односно да се моси како знак на означу-
вање и како знак на заштита на лицата, на сани-
тетските единици и установи, на зградите, уреди-
те, санитетските материјали и на превозните и пре-
носните средства (копнени, поморски и воздухоплов-
ни) што и припаѓаат на санитетската служба на во-
оружените сили на СоцијалистР1чка Федеративна 
Република Југославија. 

Одредбите на став 1 од овој член се однесуваат 
и на санитетската служба на вооружените сили на 
други држави за време додека на територијата на 
Социјалистичка .Федеративна Република Југослави-
ја, врз основа на одобрение од Сојузниот извршен 
совет, врши санитетска дејност. 

Член 8 
Во војна знакот црвен крст се употребува однос-

но се носи како знак на заштита на: 
1) згради, уреди, санитетски материјали, превоз-

ни и преносни средства и на работници во здрав-
ствени организации; 

2) згради, уреди, санитетски материјали и пре-
возни и преносни средства на Црвениот крст на Ј у -
гославија и на лицата определени за пронаоѓање, 
прибирање, пренесување и нега на ранети и болни 
или за спречување на болести; 

3) единици на цивилната заштита за давање на 
прва медицинска помош; 

4) болнички бродови; 
5) екипи за давање прва медицинска помош што 

ги организираат здравствените организации, други 
организации на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедниците и Црвениот крст 
на Југославија, за времето додека ги извршуваат тие 
работи; 

6) средства на копнениот, водениот и воздуш-
ниот сообракај што служат за пренесување на бро-
доломници, ранети, болни и санитетски материјали 
(санитетскиот транспорт). 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, надлежниот орган во републиката односно ва 
автономната покраина може да ја ограничи употре-
бата односно носењето на знакот црвен крст како 
знак на заштита на одделни згради и уреди, на пре-
возни и преносни средства и на лицата од тој став 
ако тоа го бараат посебните интереси на народната 
одбрана. 

Во војна знакот црвен крст може да се упо-
требува односно да се носи како знак на заштита 
на персоналот, зградите, уредите, санитетските ма-
тери] али и на превозните и преносните средства во 
составот на санитетските служби на странски 
организации на Црвениот крст, на Црвениот 
полумесец и , на други странски доброволни 
друштва за помош кота, по одобрение од Сојуз-
ниот извршен совет, на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија вршат 
санитетска дејност. 

Член 9 
Во војна знакот црвен крст може да се употре-

бува како знак на означување и како знак на заш-
тита на санитетските зони и на местата определени 
заради заштита на ранети и болни, како и на лицата 
што во тие зони и места работат врз згрижување и 
нега на ранетите и болните што се сместени во нив. 

Санитетските зони и местата од став 1 на овој 
член ги определува Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Улицата од член 8 на овој закон, кои имаат право 

на носење на знакот црвен крст, мораат во војна да 
имаат легитимација со своја фотографија и втиснат 
сув жиг, кога служи како доказ дека работат во 
определени организации односно Заедници и во 
определено својство. Во легитимацијата мораат да 
бидат означени работите што ги вршат тие лица. 

Член 11 
Лицата од член 8 на овој закон мораат, додека 

се на служба, к а ј себе да ја имаат легитимацијата 
од член 10 на овој закон и на левата рака да носат 
лента со знакот црвен крст и со отисок на жиг от-
порен на влага. 

Лицето што ќе го изгуби својството врз основа 
на кое добило, легитимација и лента со знак црвен 
крст е должно да му ја врати легитимацијата и лен-
тата на органот што ја издал легитимацијата од-
носно лентата. 

Член 12 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина им ја издава легитимацијата 
од член 10 и лентата од член 11 на овој закон на 
определени лица во случај на избивање на војна и 
за тоа БОДИ евиденција. 

Член 13 
Санитетскиот транспорт, организациите и еди-

ниците, санитетските материјали, уредите и превоз-
ните и преносните средства од член 8 на овој закон, 
како и санитетските зони и местата од член 9 на 
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овој закон, ако во војна за нив се употребува зна-
кот црвен крст како знак на заштита, мораат да 
бидат обележени со знакот црвен крст на видлив 
начин и па определено место. 

Член 14 
Црвениот крст на Југославија може на органи-

те надлежни за вршење надзор над извршувањето 
на овој закон да им предлага мерки од значење за 
правилното користење на знакот црвен крст и за 
спречување на неговата злоупотреба. 

Член 15 
Во вршењето надзор над извршувањето на овој 

закон надлежните органи имаат право и должност: 
1) да наредат отстранување на знакот црвен крст 

што се употребува односно што се носи спротивно 
на условите пропишани со овој закон и на про-
писите донесени врз основа на него; 

2) да наредат други мерки потребни за спрове-
дувањето на овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него; 

, 3) во случај на повреда на одредбите од овој за -
кон, да поднесат до надлежниот орган барање за по-
ведување на прекршочна постапка. 

Член 16 
Запознавање на населението на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија со текстот на 
женевските конвенции ќе врши Дрвениот крст па 
Југославија. 

Запознавање на лицата во вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и на работниците во здравствените организации 
со текстот на женевските конвенции ќе вршат над-
лежните органи во вооружените сили односно во 
здравствените организации. 

Запознавање на студентите на ВИСОКОШКОЛС-
ките установи со текстот на женевските конвенции 
ќе се врши на начин и по постапка што се утврдени 
со прописите на републиките односно на автономни-
те покраини. 

Член 17 
Се овластува сојузниот секретар за народна од-

брана да го пропише начинот на означување со зна-
кот црвен крст на воените санитетски единици и 
установи, на зградите, уредите, санитетските мате-
ријали и на транспортните средства што се во соста-
вот на санитетската служба на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и да ги определи органите на вооружените си-
ли Ш10 можат да ја ограничат употребата односно 
росењето на знакот црвен крст како знак на заш-
тита во воените санитетски единици и установи, ка -
ко и органите на вооружените сили што ќе се гри-
жат за примената на тие прописи. 

Член 18 
Црвениот крст на Југославија го уредува начи-

нот на употребата на знакот и називот црвен крст 
во вршењето на својата дејност (чл. 4 и 6). 

Член 19 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

ти на здравството, на предлог од Црвениот крст на 
Југославија, донесува прописи: 

. 1) за начинот за употребување на знакот црвен 
крст како знак на означување и знак на заштита 
(чл. 5 и 8); 

2) за легитимацијата и лентата па корисниците 
на знакот црвен крст во војна и за водењето на еви-
денцијата за издадените легитимации и ленти (чл. 
10, 11 и 12) 

Член 20 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствена организација, 
друга организација на здружен труд или друго прав-
но лице: 

1) ако го употреби називот црвен крст, а за тоа 
нема право (член 4); 

2) ако го употреби знакот црвен крст како знак 
на означување, како знак на припадност или како 
знак на заштита спротивно на одредбите од чл. 5, 
6 и 8 на овој закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во здравствената органи-
зација, во друга организација на здружен труд или 
во друго правно лице со парична казна од 2.000 до 
5.ООО динари. 

Член 21 
Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединецот: 
1) ако во вој,на го носи или го употребува зна-

кот црвен крст како знак на заштита, а го нема 
својството на лицето од член 8 став 1 на овој закон; 

2) ако за време на службата к а ј себе ја нема ле-
гитимацијата од член 10 на овој закон или ако не 
ја носи лентата со знакот црвен крст на пропиша-
ниот начин или ако го изгуби својството на лице врз 
основа иа кое ја добил легитимацијата и лентата, 
а не .му ги врати на надлежниот орган (член 11). 

, Член 22 
Со /денот на влегувањето ва сила на овој закон 

престанува да важи Законот за употреба и за заш-
тита на знакот и називот Црвен крст („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/72). 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ". 

162. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА1" ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 
СУДОВИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените судови што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
10 март 1982 година. 

П бр. 157 
10 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ПА ЗАКОНОТ ЗА 
ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Во Законот за воените судови („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 4/77) во член 4 ставот 3 се менува и 
гласи: 

„Воените судови, преку сојузниот секретар за 
народна одбрана, го известуваат Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, како највисок орган на раководењето и коман-
дувањето со вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за применува-
њето на законите и за својата работа." 

Член 2 
Во член 5 став 3 зборовите: „Врховниот коман-

дант на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија (во натамошниот 
текст: Врховниот командант на вооружените сили)" 
се заменуваат со зборовите: „Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (во натамошниот текст: Претседателството на 
СФРЈ)". 

Во член 11 став % член 30 став 1, член 35, член 
38 ст. 4 и 5 и член 43 став 1 зборовите: „Врховниот 
командант на вооружените сили" се заменуваат со 
зборовите: „Претседателството на СФРЈ". 

Член 3 
Во член G ст. 2 и 3 се менуваат така што гласат: 
„Во случаите утврдени со овој закон Врховниот 

воен суд решава за правните средства и против од-
луки на својот совет. 

Во случаите утврдени со овој или со друг соју-
зен закон против одлуките на Врховниот воен суд 
можат да се изјават правни средства до Сојузниот 
суд." 

Член 4 
Во член 13 став 3 зборовите: „во вршењето на 

службата или во врска со службата" се заменуваат 
со зборовите: „во врска со вршењето на службата". 

Член 5 
Во член 15 ставот 2 се менува и гласи: 
..По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, ако воено лице или граѓанско лице на служ-
ба во вооружените сили извршило кривично дело 
против службената должност предвидено во кривич-
ниот закон, а цивилно лице се појавува како соиз-
вртнител или како втор соучесник, и на военото од-
носно граѓанското лице на служба во вооружените 
сили и на цивилното лице ќе им суди воениот суд." 

Член 6 
Р.о член 13 став 1 зборовите: „од член 13 ст. 1, 

2 и 3 на овој закоп" се заменуваат со зборовите: „од 
член 13 ст. 1 и 2 од овој закоп и кривичните дела 
против службената должност предвидени во кри-
вичните закони". 

Член 7 . 
Член 20 се менува и гласи: 
„Кога воениот суд од прв степен суди во совет: 
1) во кривични работи па војници, помлади офи-

цери и воени службеници од XII до VIII класа, 
еден судија поротник во советот мора да биде по-
млад офицер или воен службеник од XII до VIII 
класа; 

2) во кривични работи на офицери, воени с л у ж -
беници од VII до I класа и на цивилни лица, судии^ 
те поротници се офицери или воени службеници од 
VII до I класа, со тоа што во кривични работи на 
цивилни лица еден судија поротник може да биде 
и граѓанско лице на служба во вооружените сили; 

2) во кривични работи на малолетници, судиите 
поротници од точка 1 или од точка 2 на овој член 
мораат да бидат лица кои имаат искуство во воспи-
тувањето па малолетници; 

4) во кривични работи во кои одговараат повеќе 
воени лица, судиите поротници се определуваат 
спрема оптужениот кој има највисок чин односно 
класа, а ако покрај воените лица одговара и цивил-
но лице, судиите поротници можат да се определат 
како за судење на цивилно лице; 

5) во имотни, спорови, судиите поротници се оп-
ределуваат па начинот пропишан со одредбите на 
точ. 1 до 4 на овој член, а спрема својството на ту-
жениот.""* 

Член 8 
Во член 21 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 9 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Врховниот воен суд во совет составен од дв јаца 

судии и тројца судии поротници одлучува за жалби 
против пресуди па совети на воените судови од прв 
степен донесени во кривична постапка или за ж а л -
би против решенија за примена на мерката на без-
бедност задолжително психијатриско лекување и 
чување ЕО здравствена установа, како и за барање 
за вонредно ублажување на казна. 

Врховниот воен суд во совет составен од пет су-
дии одлучува за жалба против пресуда на совет на 
Врховниот воен суд ако тој ја преиначил пресудата 
на воениот суд од прв степен со која оптужениот е 
ослободен од обвинението и изрекол пресуда со која 
оптужениот-се огласува за виновен, или за барање 
за заштита на законитоста против пресудата на во-
ениот суд од прв степен која станала правносилна 
поради тоа што не била изјавена жалба. 

Врховниот воен суд во совет составен од тројца 
судии и четворица судии поротници одлучува за 
жалба против пресуда со КОЈ а Врховниот воен суд 
изрекол смртна казна за кривични дела утврдени 
со републички односно покраински закон, или казна 
затвор од 20 години за кривични дела утврдени со 
сојузен, републички односно покраински закон, или 
со која што ја потврдил пресудата на воениот суд од 
прв степен со која е изречена смртна казна или каз -
на затвор од 20 години за такви дела. 

Врховниот воен суд во совет составен од тројца 
судии одлучува во сите случаи што не се изречено 
наведени во одредбите на ст. 1 до 3 од овој член. 

Судиите поротници во Врховниот воен суд се 
офицери. 

Член 10 
Во член 32 став 2 зборовите: „две години" се 

заменуваат со зборовите: „четири години". 

Член 11 
Во член 33 ставот 2 се менува и гласи: 
„Судиите и судиите поротници даваат свечена 

изјава пред претседателот на Претседателството на 
СФРЈ или пред лицето што ќе го определи Претсе-
дателството на СФРЈ." 
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Член 12 
Членот СЗ се менува и гласи: 
„Кога Врховниот воен суд одлучува во трет сте-

пен, сообразно се прилепуваат одредбите што ва-
ж а т за постапката во втор степен. Член на советот 
кој одучува во трет степен не може да биде судијата 
односно судијата поротник кој порано одлучувал за 
тој предмет." 

Член 13 
Во член 68 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно 

се применуваат и при определувањето на месната 
надлежност на воениот суд од прв степен за суде-
ње на граѓанско лице на служба во вооружените 
сили." 

Член 14 
Во член 69 став 2 по зборовите: „со воено лице" 

се додаваат зборовите: „односно со граѓанско лице 
на служба во вооружените сили,". 

Член 15 
По член 70 се додава нов член 70а, кој гласи: 
„За бришер^е на осудата на воениот суд по мол-

ба од осудениот (член 93 став 5 на Кривичниот за -
кон на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија) месно е надлежен воениот суд од прв сте-
пен на чија територија се наоѓа живеалиштето на 
осудениот." 

Член 16 
Во член 75 на крајот се додава запирка и зборо-

вите: „а под условите и на начинот од член 74 став 
2 на овој закон — и овластените старешини на орга-
нот за безбедност на вооружените сили и на воената 
полиција". 

Член 17 
По член 77 се додава назив на новиот оддел 6, 

кој гласи: 
„6. Овластувања за донесување на прописи". 

Член 13 
Во член 78 на крајот се додаваат зборовите: „и 

за надомест на трошоците за кривична постапка пред 
воените судови". 

Член 19 
Во член 86 зборовите: „па чија територија се на-

оѓа судот кој ја изрекол кривичната санкција" се 
заменуваат со зборовите: „на чија територија осу-
дениот има живеалиште". 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од.денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

163. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОСКЕНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за посебните услови за давање кредити 

за инвестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1082 го-
дина. 

П бр. 158 
10 март 1932 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergcj Kraiglier, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за посебните услови за давање кре-

дити за инвестиции- („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/79 и 59/81) во член 4 по став 1 се додава нов став 
2 кој гласи: 

„Банката, односно другиот корисник на опште-
ствени средства не може да му даде кредити за 
инвестиции односно гаранции по основа на инвести-
циите на корисникот на општествени средства ин-
веститорот пред да ги намири корисникот на опш-
тествени средства втасаните обврски по кредитите 
за инвестиции и другите втасани обврски по основа 
на инвестициите". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборо-
вите: „став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2". 

Член 2 
Во член 6 став 2 точка 1 процентот: „80%" се за-

менува со процентот: „90%". 
Во точка 2 процентот: „60%" се. заменува со про-

центот: „80%", а процентот: „40%" — -со процентот-
„OOVo". 

Во точка 3 процентот: „20%" се заменува со про-
центот: „30%". 

Во точка 4 процентот: „50%" се заменува со 
процентот: „80%". 

Во точка 5 процентот: „40%" се заменува со 
процентот: „60%", а по зборовите: „стопанството" се 
додаваат запирка и зборовите: „освен за градежни 
објекти за кои во овој член е определен друг про-
цент на сопственото учество;". 

Во точка 6 процентот: „30%" се заменува со 
процент©: „50%". 

Во точка 8 процентот: „20%" се заменува со про-
центот: „60%". 

Во точка 9, на крајот, точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 10, 
која гласи: 

„10) 20% — за градежни објекти, та 15% — за опре-
ма на корисници на општествени средства од обла-
ста на стопанството за инвестициони вложувања во 
дејностите за кои е предвиден побрз развој во Опш-
тествениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1385 година, односно во Договорот за основите на 
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Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година за усогласување и насочување на 
тековите на општествената репродукција." 

Член 3 
Во член 14 став 1 по точка 2 се додава нова точ-

ка 2а, која гласи: 
„2а) ако даде кредит за инвестиции односно га-

ранција по основа на инвестиции на корисникот на 
општествени средства. — инвеститорот пред да ги 
намири корисникот на општествени средства втаса-
ните обврски по кредитите за инвестиции и другите 
втасани обврски по основа на инвестициите (член 4 
став 2);". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Покрај казната за стопанскиот престап од точка 

2а, на казнетото лице може да му се изрече и заштитна 
мерка забрана на вршењето на работите што се вр-
зани за давање на кредити за инвестиции односно 
давање на гаранции по основа на инвестиции, како 
и за располагањето со општествените средства, во 
траење од една до пет години." 

Член 5 
Овој закон влегува ео сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

164. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА 

ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за утврдување и распоредување на вкупниот 
приход и на доходот, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 10 март 
1932 година. 

П бр. 159 
10 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИ-

ХОД И НА ДОХОДОТ 

• Член 1 
Во Законот за утврдување и распоредување на 

вкупниот приход и на доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/80) во член 79 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, основната организација на здружен труд за 
производство или промет на нафтени деривати која 
во завршната сметка за 1981 година не може да ги 
покрие негативните курсни разлики настанати по 
странските краткорочни кредити за увоз на нафта 
и каматите по тие кредити, како и негативните раз-
лики настанати поради увозот на нафта по повисо-
ка цена од цената што е призната со корекцијата 
на цените на нафтените деривати според одлуката 
на Сојузниот извршен совет во 1981 година, може 
тие разлики и камати да ги разграничи до височи-
ната на искажаната загуба, со тоа што да ги надомести 
во 1982 година на јмалку за 50% и во 1983 година за 
50% односно за износот на разликата кој не е на -
доместен во 1982 година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

165. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

Се прогласува Законот за измени на Законов за 
Наградата „Едвард Кардељ", што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 
март 1982 година. 

П бр. 160 
10 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕД-

ВАРД КАРДЕЉ" 

Член 1 
Во Законот за Наградата „Едвард Кардељ" 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81) во член 15 ст. 
1 и 2 годината: „1982" се заменува со годината: „1983". 

Во став 2 зборот* „три" се заменува со зборот: 
„четири". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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106. 
Врз основа на член 414 од Законот за основите 

на системот на државната управа и гп Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи па управата 
(„Службен лист на СФРЈ-', бр. 2Ј/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУ В АЊА И СЕ-
ЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за службени патува-

ња и селидби во странство што на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации им се приз-
наваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/81) ^лен 5 се брише. 

Член 2. 
Во член 6 процентот: „70%" се заменува со про-

центот: „80%", а процентот: „30%" — со процентот: 
„40%". 

Член 3 
Во член 7 став 2 процентот: „20%" се заменува 

со процентот: „30%". 
Во став 3 на крајот наместо точка се става за -

пирка и се додаваат зборовите: „а за времето над 90 
дена на органот му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците ео височина на дневницата на-
малена за 40%. 

Член 4 
Член 3 се брише. 

Член 5 
Во член 10 став 1 се брише. 

Член б 
Во член 11 став 3 се брише. 

Член 7 
Член 15 се менува и гласи: 
„Ако функционер, раководен работник и работ-

ник при службено патување ЕО странство или NPRI 

преместување користи сопствен патнички автомо-
бил, во материјални трошоци на органот му се приз-
нава на име превозни трошоци надомест во височи-
на на цената на картата на најекономичното превоз-
но средство." 

Член 8 
Оваа уредба влегува го сила о-ттг^от детт од де-

нот на објавуваното г.о „Службен лист па СФРЈ". 

Е. п. бр. 64 
25 февруари 198.2 година 

Белград 

Сојузен искршен совет 

Претседател, 
Иееслип Гурано^;!**, е. ' р. 

1 6 7 . 

Врз основа на член 215 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЕРВИСОТ ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛ-
НИТЕ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УП-

РАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Сервисот за финансиско-материјалните работи 

на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации (во натамошниот текст: Сервисот) е заед-
ничка стручно-техничка служба на Сојузниов извр-
шен совет, сојузните органи на управата и сојузни-
те организации (во натамошниот текст: сојузните 
органи). 

Член 2 
Сервисот ги врши финансиско-материј алките 

работи и работите во врска со водењето на подато-
ците од евиденцијата за предметите, паричните 
средства и материјалните права што ги користат со-
јузните органи. 

Работите од став 1 на овој член Сервисот ги вр-
ши и за потребите на други органи на федерацијата 
по нивно барање, во рамкиве на расположивите мо-
жности. 

Член 3 
Работите од член 2 на оваа уредба Сервисот ги 

врши без надомест. 
За услугите што ги врши на сојузниот орган кој 

има сопствена служба. Сервисот му наплатува на-
домест според ценовникот на услугите. 

Член 4 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 5 
Со работата на Сервисот раководи директор. 
Директорот на Сервисот го назначува и го раз-

решува од должност Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на работните односи на работниците 

во Сервисот, директорот на Сервисот има право и 
должност на старешина на сојузен орган на упра-
вата. 

Член 6 
Внатрешната организација на Сервисот се уре-

дува, по правило, зависно од водот и обемот на ра-
ботите, како и од локацијата на одделни органи за 
кои Сервисот врши услуги. 

Член 7 
Средствата за работа на Сервисот се обезбеду-

ваат во буџетот на федерацијата. 
Приходите што ги остварува Сервисот со давање 

услуги се внесуваат во буџетот на федерацијата. 
Распоредувањето и користењето на средствата 

за работа на Сервисот се врши според прописите 
што важат за работата еа сојузните органи на уп-
равата. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на расходите и финансискиот план на Сервисот е 
д и р е к т о ^ т на Сервисот. 

Член 8 
Општите акти 'за внатрешната организација и 

работа и за систематизацијата на задачите и рабо-
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тите во Сервисот ги донесува директорот на Серви-
сот, во согласност со Сојузниот извршен совет, а по 
прибавено мислење од работната заедница на Сер-
висот. 

Финансискиот план и завршната сметка на Сер-
висот ги донесува работната заедница на Сервисот, 
по прибавено мислење од директорот на Сервисот, 
во согласност со Сојузниот секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа, а це-
новникот на услугите на Сервисот — во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 9 
Заради што поквалитетно и поефикасно вршење 

на услугите на Сервисот и задоволување на потре-
бите на корисниците на услугите, и заради поцелос-
но користење на расположивите капацитети на Сер-
висот, директорот на Сервисот го следи начинат на 
давањето на услуги на Сервисот, ги анализира пот-
ребите на корисниците за услугите на Сервисот и 
ја оценува усогласеноста на давањето на услугите 
со тие потреби. 

Заради обезбедување на услови за остварување 
на постојан увид во давањето на услуги на Сервисот 
и во потребите, во смисла на став 1 од овој член, и 
заради преземањето на потребни мерки, директорот 
на Сервисот е должен да организира и спроведува 
повремено анкетирање на корисниците на услугите 
и со непосредни контакти со претставниците на си-
те корисници и на друг начин да остварува увид во 
состојбата и потребите од став 1 на овој член. 

Член 10 
Заради обезбедување влијание на корисниците 

на услугите врз унапредувањето на дејноста на Сер-
висот и заради поцелосно задоволување на нивните 
потреби, во Сервисот се формира Совет на корисни-
ците на услугите на Сервисот. 

Советот ги разгледува прашањата на организа-
цијата и функционирањето на Сервисот од стано-
виштето на задоволување на потребите на корисни-
ците на услуги и за тие прашања им дава предлози 
и мислења на директорот на Сервисот и на Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа. Тие прашања Советот ги раз-
гледува по потреба, а на јмалку еднаш во два месеца. 

Советот се состои од девет членови. 
Две третини од членовите на Советот ср прет-

ставници на корисниците на услугите, а една трети-
на сочинуваат работниците во Сервисот што ги де-
легира Советот на работната заедница на Сервисот. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што ги делегираат членовите во Сове-
тот. 

Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 11 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, 
Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа: 

1) дава согласност на програмата за работа на 
Сервисот; 

2) го надѕира извршувањето на задачите и ра-
ботите поради кои е основан Сервисот и издава 
стручни упатства за работата на Сервисот; 

3) врши надзор над законотиста на актите на 
Сервисот ср кои се уредуваат прашањата за извр-
шуваше на задачите и работите на Сервисот и на 
актите со кои се одлучува по прашањата од значе-

ње за вршењето на тие задачи и работи и за тро-
шењето на финансиските средства. 

Сервисот е должен, пред поднесувањето на ба-
рањето за обезбедување средства во буџетот на ф е -
дерацијата што ги предвидува за пообемни вложу-
вања (купување опрема и други инвестициони вло-
жувања), за тоа да побара мислење од Сојузниот се-
кретаријат за правосудство и организација на со-
јузната управа. 

Член 12 
Сервисот за административни и сметководствени 

работи, основан со Уредбата за основувањето, начи-
нот на работењето и финансирањето на техничките 
служби за потребите на сојузните државни органи 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр, 31/65, 2/66 и 17/72), а кој ј а п р о -
должи работата според одредбите на Уредбата за 
Сервисот за административни и сметководствени р а -
боти на сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/73, 
52/75 и 6/78) како заедничка стручна и техничка 
служба на Сојузниот извршен совет, на сојузните 
органи на управата и сојузните организации под 
називот Сервис за административни и сметковод-
ствени работи на сојузните органи на управата и со-
јузните организации, ја продолжува работата под 
називот Сервис за финансиско-материјалните работи 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации, со положбата, задачите и работите утврде-
ни со оваа уредба. 

Член 13 
Сервисот ќе ги преземе задачите и работите од 

член 2 на оваа уредба што досега ги вршеше Серви-
сот за административни и сметководствени работи 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации. 

Сервисот ќе ги преземе и работниците што на 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба непо-
средно, односно во целост работеле врз тие задачи и 
работи, средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на тие работници, делот на средства-
та за работа и правата и обврските на работната за -
едница на Сервисот за административни и сметко-
водствени работи на сојузните органи на управата 
и сојузните организации. 

Член 14 
Оваа наредба ќе се применува од 1 април 1982 

година. 

Член 15 
Со денот на почетокот на применувањето на о -

ваа уредба престанува да в а ж и Уредбата за Серви-
сот за административни и сметководствени работи 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/78). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 69 
4 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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168. 
Врз основа на член 215 став 2 од Законот за ос-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА СЕРВИСОТ ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Сервисот за биротехнички работи на сојузните 

органи на управата и сојузните организации (во на-
тамошниот текст: Сервисот) е заедничка стручно-
-техничка служба на Сојузниот извршен совет, на 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции (во натамошниот текст: сојузните органи). 

Член 2 
Сервисот ги врши работите на приемот и испра-

ќањето на пошта, работите на преписите и срамну-
вање™ на материјали, печатењето и у м н о ж у в а њ е ^ 
на материјали и преземањето и чувањето на архив-
ските материјали и документацијата за потребите на 
сојузните органи. 

Работите од став 1 на овој член Сервисот ги вр-
ши и за потребите на другите органи па федераци-
јата на нивно барање, во рамките на расположивите 
можности. 

Член 3 
Работите од член 2 на оваа уредба Сервисот ги 

врши без надомест. 
По исклучок од став 1 на овој член, потрошокот 

на материјали за печатарските услуги и за услуги-
те за умножување и снабдување со канцелариски 
материјали се наплатува по набавките цени. 

За услугите што ги врши на сојузниот орган кој 
има сопствена служба, Сервисот му наплатува надо-
мест според ценовникот на услугите. 

Член 4 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 5 
Со работата на Сервисот раководи директор. 
Директорот на Сервисот го назначува и го раз-

решува од должност Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на работните односи на работниците 

во Сервисот, директорот на Сервисот има право и 
должност на старешина на сојузен орган на упра-
вата. 

Член б 
Внатрешната организација на Сервисот се уре-

дува, по правило, зависно од видот и обс?»:от па ра-
ботите, како и од локацијата на одделни Органи за 
кои Сервисот врши услуги. 

Член 7 
Средствата за работа на Сервисот се обезбеду-

ваат во буџетот на федерацијата. 
Приходите што Сервисот ги остварува со дава-

ње на услуги се внесуваат во буџетот на федераци-
јата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
за работа на Сервисот се врши според прописите 
што ван^ат за работата на сојузните органи на уп-
равата. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на расходите и финансискиот план на Сервисот е 
директорот на Сервисот. 

Член 8 
Општите акти за внатрешната организација и 

работа и за систематизацијата на задачите и рабо-
тите во Сервисот ги донесува директорот на Серви-
сот, во согласност со Сојузниот извршен совет, а по 
прибавено мислење од Работната заедница на сер-
висот. 

Финансискиот план и завршната сметка на 
Сервисот ги донесува работната заедница на сер-
висот, по прибавено мислење од директорот на Сер-
висот, во согласност со Сојузниот секретаријат за 
правосудство и организација на сојузната управа, а 
ценовникот на услугите на Сервисот — во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 9 
Заради поквалитетно и поефикасно вршење на 

услугите на Сервисот и задоволување на потребите 
на корисниците на услугите и заради поцелосно ко-
ристење на расположивите капацитети на Сервисот, 
директорот па Сервисот го следи начинот на дава-
њето на услуги на Сервисот, ги анализира потребите 
на корисниците за услугите на Сервисот и ја оце-
нува усогласеноста на давањето на услугите со тие 
потреби. 

Заради обезбедување услови за остварување на 
постојан увид во давањето на услуги на Сервисот и 
во потребите, во смисла на став 1 од овој член за-
рад]! преземање на потребни мерки, директорот на 
Сервисот е должен да организира и да спроведува 
повремено анкетирање на корисниците на услугите 
и со непосредни контакти со претставниците на сите 
корисници и на друг начин да остварува увид во 
состојбата и потребите од став 1 на овој член. 

Член 10 
Заради обезбедување 'влијание на корисниците 

на услугите врз унапредувањето на дејноста на Сер-
висот и заради поцелосно задоволување на нивните 
потреби, во Сервисот се формира Совет на корисни-
ците на услугите на Сервисот. 

Советот ги разгледува прашањата на организа-
ц и ј е ^ и функционирањето на Сервисот од станови-
ште го на задоволување на потребите на корисници-
те ва услуги и за тие прашања им дава предлози и 
мислења на директорот на Сервисот и на Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на со-
јузната управа. Тие прашања Советот ги разгледува 
по потреба, а најмалку еднаш во два месеца. 

Советот се состои од девет членови. 
Две третини од членовите на Советот се прет-

ставници на корисниците на услугите, а една трети-
на сочинуваат работниците во Сервисот што ги де-
легира Советот на работната заедница на Сервисот. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што ги делегираат членовите во Советот. 

Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 11 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, 
Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа: 

1) дава согласност на програмата за работа на 
Сервисот; 
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2) го надѕира извршувањето на задачите и ра-
ботите поради кои е основан Сервисот и издава 
стручни упатства за работата на Сервисот; 

3) врши надзор над законитоста на актите на 
Сервисот со кои се уредуваат прашањата за извр-
шување на задачите и работите на Сервисот и иа 
актите со кои се одлучува по прашањата од значе-
ње за вршењето па тие задачи и работи и за троше-
њето на финансиските средства. 

Сервисот е должен, пред поднесувањето на ба-
рањето за обезбедување средства во буџетот на ф е -
дерацијата, што ги предвидува за пооделни вложу-
вања (купување на опрема и други инвестициони 
вложувања), за тоа да побара мислење од Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Член 12 
Сервисот за административни и сметководствени 

робота, основан со Уредбата за обновувањето, на-
чинот на работењето и финансирањето па технич-
ките служби за потребите на сојузните државни ор-
гани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/G3 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/65, 2/63 и 17/72), а кој ја 
продолжи работата според одредбите на Уредбата 
за Сервисот за административни и сметководствени 
работи на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
С9/73, 52/75 и 6/78) како заедничка стручна и тех-
ничка служба на Сојузниот извршен совет, ка со-
јузните органи на управата и сојузните организации 
под називот Сервис за административни и сметко-
водствени работи на сојузните органи на управата и 
сојузните организации, ја продолжува работата под 
називот Сервис за биротехнички работи на сојузни-
те органи на управата и сојузните организации, со 
положбата, задачите и работите утврдени со оваа 
уредба. 

Член 13 
Сервисот ќе ги преземе задачите и работите од 

член 2 на оваа уредба што досега ги вршеше Серви-
сот за административни и сметководствени работи 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации. 

Истовремено, Сервисот ќе ги преземе и работни-
ците што на денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба непосредно, односно во целост работеле на 
тие задачи и работи, средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка на тие работници, дел 
од средствата за работа и правата и обврските на 
Работната заедница на Сервисот за административ-
ни и сметководствени работи на сојузните органи на 
управата и сојузните организации. 

Член 14 
Оваа уредба ќе се применува од 1 април 1932 

година. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 67 * 
4 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

1 G 9 . 

Брз основа на член* 274 од Законот за основите 
па системот па државната управа и за Сојузниот 
извршен сос ст и сојузните органи на управата 
(„Службен лист ча С ^ Р Ј " , бр. 23/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА АВИОНИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ШУМСКИ И ДРУ-

ГИ ПОЖАРИ 

1. Се формира Комисија за користење на авио-
ни за гаснење на шумски и други пожари (во ната-
мошниот текст: Комисија) во состав на Сојузниот 
комитет за земјоделство. 

Комисијата се формира како заедничко колеги-
јалпо тело на сојузните органи на управата и со-
јузните организации, на соодветните републички и 
покраински органи на управата, како и на други 
организации, заради обезбедување и усогласување 
на ставовите на сите заинтересирани органи и орга-
низации и заради неопходна координација во кори-
стењето на авиони за гаснење на шумски и други 
пожари. 

2. Комисијата ги разгледува прашањата и ја 
координира соработката за користење на авиони во 
гаснење на шумски и други пожари, и тоа: 

1) ги разгледува мерките за ефикасно користе-
ње на авиони за гаснење на шумски и други пожари; 

2) ги усогласува методологиите за собирање по-
датоци и за давање прогноза за опасноста од по-
жари ; 

3) ги разгледува и ги предлага критериумите за 
користење на авиони за гаснење на шумски и други 
пожари; 

4) ја разгледува и ја предлага координацијата 
на н а б љ у д у в а ч и т е и дојавно-одјавните пожарни 
служби; 

5) разгледува и други прашања од значење за 
ефикасно користење на авиони за гаснење на шум-
ски и други пожари. 

За прашањата што ги разгледува, Комисијата 
даса иницијативи, мислења и предлози и за својата 
работа го известува Сојузниот комитет за земјодел-
ство. 

3. Комисијата ја сочинуваат председател и 14 
членови. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги и-
менува Сојузниот извршен совет. 

Комисијата ја сочинуваат претставници на Со-
јузниот комитет за земјоделство, Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи, Сојузниот комитет за сообра-
ќ а ј и врски, Сојузната управа за радио-врски 
и Сојузниот хидрометеоролошки завод. 

Во Комисијата-се именуваат и претставници на 
соодветните републички и покраински органи на уп-
равата, како и претставник на Противпожарниот 
сојуз па Југославија. 

4. Комисијата донесува деловник за својата ра-
бота. 

5. Стручните и административните работи за 
потребите на Комисијата ги врши стручната служба 
на Сојузниот комитет за земјоделство. 

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

Е. п. бр. 68 
• 4 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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170. 

Врз основа на член 30 став 1 и член 43 од За -
конот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДВИЖНА СКА-

ЛИ И ЛЕНТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛУЃЕ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за 

подвижни скали и ленти за превоз на луѓе (,-,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 66/78), во член 75 во точка 4 
точката и запирката се бришат и се додаваат збо-
ровите: „ако врската помеѓу погонскиот уред и 
влечните синџири не е остварена преку вратилото, 
записниците и повеќекратните синџири." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1113/2-82 
11 февруари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

171. 

Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Ус-
тавот на СФРЈ, член бб од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72, 18/7*6, *58/7С, 
22/78 и 74/80) и член 151 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигурени-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Босна и Херцеговина, Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
СР Словенија, Републичката самоуправна интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на работниците — Белград, Републичката са-
моуправна интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на работните луѓе кои 
сомостојно со личен труд вршат дејност со средства 
на трудот во сопственост на граѓани, Самоуправната4 

интересна заедница • на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Војводана, Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на самостојните занаетичии 
и самостојните угостители на Војводина, Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување па Косово, Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Хрватска, заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
самостојните занаетчии, угостители и превозници 
на Хрватска, Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на работ-
ниците на Црна Гора и Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-
ТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ИА ЈУГОСЛАВИЈА 

I« Општи одредби 

Член 1 
Самоуправните интересни заедници на пензис-

кото и инвалидското осигурување во републиките и 
вз автономните покраини и Заедницита на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници (во ната-
мошниот текст: заедниците) се спогоди ја за основа-
н е на Сојуз на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија (во натамош-
ниот текст: Сојузот на заедниците) како самоуправна 
Е зганизација ЕО која, врз самоуправни основи, ги 
уредуваат меѓусебните односи во остварувањето на 
заедничките интереси, со самоуправно спогодување 
и договарање ги уредуваат единствено за целата 
земја определени прашања од пензиското и инва-
лидското осигурување, ги вршат работите на орган 
за врска што произлегуваат од меѓународните спо-
годби и од соработката со странски организации на 
пензиското и инвалидското осигурување, размеиу-
п аат искуства и ги усогласуваат ставовите и вршат 
други работи што се утврдени со оваа самоуправна 
спогодба. 

Член 2 
Сојузот на заедниците има својство' на општес-

твено правно лице. Седиштето на Сојузот на заед-
ниците е во Белград.- * 

Сојузот на заедниците се запишува во судскиот 
регистар на самоуправните организации к а ј над-
лежниот суд во Белград. - . 

Член 3 
Сојузот на заедниците има печат во тркалезен 

облик и штембил во правоаголен облик на кои на 
јазиците на народите на Југославија е испишано: 
„(Јојуз на заедниците на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југославија — Белград". 

Член 4 
Сојузот на заедниците има статут. 
Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску 

сс уредуваат прашањата и односите што се утврде-
ни со оваа самоуправна спогодба, прашањата и од-
носите за кои со оваа самоуправна спогодба е пред-
на-дено дека ќе се уредат со статут, како и други 
прашања што се од значење за остварувањето на 
целите на Сојузот на заедниците. 

Член 5 
Со Сојузот на заедниците управуваат заедници-

те преку свои делегати. 
Советот на Сојузот на заедниците шта претсе-

дател и заменик-претседател. 
Претседателот на Советот на Сојузот на заед-

ниците за својата работа му одговара на Советот. 

Член 6 
Сојузот па заедниците го претставува претседа-

телот на Советот на Сојузот на заедниците, а го зас-
тапува секретарот на Сојузот на заедниците. 

Член 7 
За вршење на стручните и другите работи од 

СЕ ОЈ от делокруг Сојузот на заедниците има стручна 
служба која се конституира како работна заедница. 

Заедниците се согласни Сојузот на заедниците 
да може спогодбено со Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување и здравството на Југо-
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славија да формира заедничка стручна служба за 
вршење на работите за обата сојуза. 

Член 8 
Заедниците се согласни во Сојузот на заедни-

ците да се формира орган на самоуправна контрола 
врз делегатски основи. 

Член 9 
Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 
Начинот на остварувањето на јавноста и на ин-

формирањето на делегатите се утврдува со статутот 
и со други самоуправни општи акти на Сојузот на 
заедниците. 

Член 10 
Заедниците се согласни, bio согласност со целите 

наведени во член 1 на оваа самоуправна спогодба, 
Сојузот на заедниците да ги врши работите и зада-
чите што се предвидени со оваа самоуправна спо-
годба, со меѓународните спогодби за пензиското и 
инвалидското осигурување како орган за врска, со 
закон и со други прописи, општествени договори, 
самоуправни спогодби, со програмата за работа, со 
финансискиот план и со заклучоците на Советот на 
Сојузот на заедниците во согласност со Самоуправ-
ната спогодба. Работите и задачите од став 1 на овој 
член што ги врши Сојузот на заедниците се: 

1) вршење на работи од заеднички интерес за 
заедниците утврдени со оваа самоуправна спогодба 
или на начин определен со оваа самоуправна спо-
годба и на работи од општ интерес што му се ставе-
ни во делокруг и надлежност со закон или со ме-
ѓународна спогодба од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување како на орган за врска; 

2) анализирање и согледување на дејството на 
системот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње и иницирање на спроведувањето на договорно 
утврдените мерки за негово успешно спроведување 
и учество на Сојузот на заедниците, заедно со над-
лежните сојузни органи и организации, во унапре-
дувањето и натамошниот развој на системот и во 
изработката на прописи и други општи акти што 
се однесуваат на тоа осигурување; 

3) подготвување на соодветни материјали и ор-
ганизирање на разни форми на соработка заради 
усогласување на ставовите на заедниците и утврду-
вање на правата, обврските и другите односи 
помеѓу заедниците во остварувањето на правата на 
осигурениците; 

4) вршење на работи на орган за врска во врска 
со спроведувањето на меѓународните спогодби од 
областа на пензиското и инвалидското осигурување; 
давање предлози и учество во подготовките за из-
мена на важечките и за склучување на нови меѓу-
народни спогодби во согласност со поделбата на 
работите помеѓу Сојузот на заедниците и заедни-
ците; 

5) претставување во меѓународните организации 
и во организациите на пензиското и инвалидското 
осигурување на одделни земји и соработка со тие 
организации по прашања од обостран интерес; 

6) давање информации и мислења за прашања 
од областа на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на заедниците, заинтересираните органи и 
организации; 

7) организирање, координирање и проучување 
на одделни прашања од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување врз основа на утврдена 
програма; 

8) организирање на стручни советувања од об-
ласта на пензиското и инвалидското осигурување; 

9) вршење на статистички и други истражувања 
од заеднички интерес за заедниците и статистички 
истражувања утврдени »со сојузен пропис; • 

10) организирање на соработка и вршење на оп-
ределени стручни работи заради поефикасно коор-
динирање на работата и усогласување на ставовите 
во врска со утврдувањето на работите и работните 
задачи на кои 'стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, со матичната евиденција и со 
машинската обработка на податоците; 

11) иницирање и 'подготвување на предлози на 
општествени договори и самоуправни спогодби што 
ги склучуваат заедниците во федерацијата или 
Сојузот на заедниците со други органи и органи-
зации; 

12) застапување на заедниците пред судовите и 
пред други органи но барања на заедниците; 

13) информирање на заедниците, на делегатите 
на заедниците и на пошироката јавност за прашања 
од делокругот на својата работа; 

14) вршење и други задачи што ќе му ги дове-
рат заедниците. 

Член 11 
Сојузот на заедниците, do согласност со оваа 

самоуправна спогодба соработува со Собранието на 
СФРЈ, со Сојузниот извршен совет, со сојузните ор-
гани на управата, со ©пштествено-политичките и 
општествените организации и со самоуправните 
организации и заедници. • 

II. Програма за работа на Сојузот на заедниците 

Член 12 
Заради остварување на задачите и вршење на 

работите од својот делокруг на работата, Сојузот на 
заедниците донесува годишна програма за својата 
работа. 

III. Самоуправување во Сојузот на заедниците 

Член 13 
Орган на управување со Сојузот на заедниците 

е Советот на Сојузот на заедниците формиран врз 
делегатот! принцип. 

Член 14 
Советот на Сојузот на заедниците го сочинуваат 

делегатите на заедниците. 
Секоја заедница во Советот на Сојузот на за -

еднР1ците избира по два делегата. 
Мандатот на делегатите на заедниците во Сове-

тот на Сојузот на заедниците трае четири години. 
Ако мандатот на делегатот во Советот на Соју-

зот на заедниците престане пред истекот на рокот 
од четири години, заедниците ќе делегираат друг 
делегат во Советот на Сојузот на заедниците. 

Начинот на изборот и на престанокот на свој-
ството на делегат во Советот на Сојузот на заедни-
ците го утврдуваат' заедниците. 

Член 15 . 
Во остварувањето на функцијата на Сојузот на 

заедниците Советот на Сојузот на заедниците: 
1) донесува програма за работа, финансиски 

план на Сојузот на заедниците и одлука за придо-
несите на заедниците за работата на Сојузот на 
заедниците; 

2) го разледува и усвојува извештајот за извр-
шувањето на програмата за работа на Сојузот на 
заедниците и донесува завршна сметка на Сојузот 
на заедниците; 
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3) ја разгледува проблематиката на пензиското 
и инвалидското осигурување во согласност со оваа 
самоуправна спогодба, зазема ставови по прашања-
та од заеднички интерес од таа област, а особено по 
прашањата ш^о се разгледуваат фили за кои се од-
лучува во органите на федерацијата; 

4) го согледува дејството на системот на пен-
зиското и инвалидското осигурување, на системски-
те и други мерки на економската политика во феде-
рацијата во остварувањето на правата и обврските 
од областа на пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

5) дава мислења за прашања од областа на пен-
зиското и инвалидското осигурување за кои врз 
основа на закон се бара мислење од Сојузот на заед-
ниците; 

6) дава иницијатива за развивање на соработ-
ката на заедниците со други органи и организации 
во решавањето на прашања од областа на пензиско-
то и инвалидското осигурување; 

7) ја разгледува проблематиката на спроведува-
њето на меѓународните спогодби за пензиското и 
инвалидското осигурување и, во врска со тоа, ги 
утврдува насоките за унапредување на работата; ја 
утврдува потребата за измени и дополненија на ва-
жечките меѓународни спогодби, односно за склучу-

< вање на меѓународни спогодби и ги предлага осно-
вите за склучување на тие спогодби; 

8) одлучува за статистичките и други истражу-
вања од заеднички интерес за заедниците и предла-
га статистички истражувања од областа на пензис-
кото и инвалидското осигурување од интерес за 
целата земја што се утврдуваат со сојузни прописи; 

9) одлучува за единствениот кодекс на шифрите 
за водење на матичната евиденција; 

10) донесува статут и други самоуправни општи 
акти на Сојузот на заедниците; 

11) ги избира и разрешува од должноста прет-
седателот на Советот на Сојузот на заедниците и 
заменикот на претседателот на Советот на Сојузот 
на заедниците; 

12) ги формира работните тела на Советот на 
Сојузот на заедниците; 

13) го именува и разрешува секретарот на Со-
јузот на заедниците; 

14) одлучува за пристапувањето и истапувањето 
на Сојузот на заедниците од меѓународните органи-
зации на социјалното осигурување; 

15) склучува самоуправни спогодби и други спо-
годби и договори за прашања од заеднички интерес 
во кои Сојузот на заедниците е еден од учесниците 
во нивното склучување; 

16) ги утврдува нацртите, односно предлозите 
на самоуправните спогодби и на други општи акти 
во уредувањето на одделни прашања од пензиското 
и инвалидското осигурување од заеднички интерес 
што ги склучуваат заедниците или Сојузот на заед-
ниците, кога склучувањето на такви спогодби, од-
носно општи акти е предвидено со програмата за 
работа на Сојузот на заедниците или со заклучок 
на Советот на Сојузот на заедниците; 

17) склучува самоуправна спогодба за меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности на Сојузот на 
заедниците и на работната заедница; 

18) го разгледува функционирањето на систе-
мот на информирањето во областа на пензиското и 
инвалидското осигурување и ја утврдува програм-
ската концепција на гласилата за информирање на 
Сојузот на заедниците; 

19) го утврдува пристапувањето на заедниците 
кон Сојузот на заедниците; 

20) донесува одлука за надоместување на пат-
ните трошоци и за дневниците на делегатите во Со-

ветот на Сојузот на заедниците и во неговите ра-
ботни тела и па секретарот на Сојузот на заедници-
те, како и одлука за надоместување на дел од 
личниот доход на членовите на Советот и на него-
вите тела. 

21) избира претставници на Сојузот на заед-
ниците во меѓународните организации, го утврдува 
начинот на изборот на делегациите на Сојузот на 
заедниците во делегациите на други органи и орга-
низации за водење преговори и учество во други 
активности во областа на меѓународната соработка 
и ги усвојува извештаите за работата на претстав-
ниците, односно на делегациите на Сојузот на за -
едно 1ците; 

22) дава согласност за организацијата и систе-
матизацијата на работите и задачите во стручната 
служба на Сојузот на заедниците; 

23) врши и други работи предвидени со оваа 
самоуправна спогодба и со други акти донесени врз 
основа на спогодбата. 

Член 16 
Советот на Сојузот на заедниците го избира 

претседателот на Советот и заменикот на претседа-
телот на Советот од редот на своите членови според 
редоследот со кој се обезбедува застапеност на сите 
заедници. 

Мандатот на претседателот и на заменикот на 
претседателот на Советот на Сојузот на заедниците 
трае една година. 

Член 17 
Советот на Сојузот на заедниците ги врши ра-

ботите од својот делокруг на седници. 
Одлучувањето во Советот, на Сојузот на заедни-

ците се врши, по правило, со усогласување на ста-
вовите. 

Член 18 
Одлуката за прашањата од член 15 тон. 1, 8, 9, 

11, 12, 13 и 14 на оваа самоуправна спогодба Советот 
на Сојузот на заедниците ја донесува врз основа на 
усогласени ставови на делегатите. 

Одлучувањето за другите прашања од член 15 
на онаа самоуправна спогодба во Советот на Сојузот 
на заедниците се врши со мнозинство на гласови на 
присутните делегати на заедниците. 

При одлучувањето за прашањата од став 2 на 
овој член Советот може полноважно да одлучува 
ако на седницата на Советот на Сојузот на заедни-
ците присуствува најмалку по еден делегат од три 
четвртини на заедниците и повеќе од една половина 
од вкупниот број на делегати во Советот. 

Член 19 
Начинот на усогласување на ставовите во Со-

ветот на Сојузот на заедниците и работата на Со-
ветот поблиску се уредуваат со статутот и со делов-
никот за работа на Советот. 

Член 20 
Заедниците се согласни Советот на Сојузот на 

заедниците да може да формира постојани и повре-
мени работни тела за разгледување, проучување, 
координирање и усогласување на ставовите за оп-
ределени прашања и за подготвување на нацрти 
одвоено на предлози на самоуправни општи акти. 

Именувањето на членовите на постојаните ра-
ботни тела се врши од редот на делегатите на Сове-
тот на Сојузот на заедниците. 

Начинот на формирањето, составот, овластува-
њата и начинот на работата на работните тела на 
Советот на Сојузот на заедниците се утврдуваат со 
самоуправен општ акт. 
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IV. Координационен одбор 

Член 21 
Заедниците се согласни Сојузот на заедниците 

да може, заедно со Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување и здравството на Југославија, 
да формира Координациоиен одбор за разгледување 
на прашања од заеднички интерес. 

Начинот на формирањето, составот, овластува-
њата и начинот на работата на Координациониот 
одбор ги утврдуваат спогодбено сојузите од став 1 
на овој член. 

V. Самоуправна контрола 

Член 22 
Заради остварување и заштита на самоуправ-

ните права и заради остварување на правата на 
осигурениците, како и заради контрола на работата 
во Сојузот на заедниците се формира Одбор за 
самоуправна контрола. 

Член 23 
Одборот за самоуправна контрола сврши контро-

ла на спроведувањето на одредбите од оваа самоуп-
равна спогодба и од други општи акти на Советот, 
на Сојузот на заедниците, на извршувањето на 
програмата за работа, на финансискиот план и на за-
вршната сметка, на одлуките за придонесите на 
заедниците за обезбедување средства за работа на 
Сојузот на заедниците, како и контрола на спрове-
дувањето на самоуправната спогодба за меѓусебни-
те права, обврски и одговорности склучена помеѓу 
Сојузот на заедниците и работната заедница. 

Член 24 
Одборот за самоуправна контрола има право и 

должност за уочен ите појави и за своите мислења 
во врска со вршењето контрола да ги известува 
собранијата на заедниците, Советот на Сојузот на 
заедниците и неговите органи, како и стручната 
служба, односно органите кои во Сојузот на заед-
ниците имаат право и должност да ги отстранат 
уочените појави. 

Член 25 
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

делегати што се избираат на начинот што ќе го ут-
врдат заедниците. 

Одборот за самоуправна контрола има по еден 
делегат од секоја заедница. Ако на територијата на 
една република или автономна покраина има две 
или повеќе заедници — членки на Сојузот на заед-
ниците, тие заедници со договор го утврдуваат на-
чинот на делегирање на делегатите во Одборот за 
самоуправна контрола така што вкупниот број на 
делегати не може да биде поголем од еден делегат 
за одделна република и автономна покраина и де-
легат од Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници. 

Член 26 
Одборот за самоуправна контрола е независен 

во својата работа. 
Годишен извештај за својата работа Одборот за 

самоуправна контрола поднесува до собранијата на 
заедниците и до Советот на Сојузот на заедниците. 

Член 27 
Начинот на работата и другите прашања од зна-

чење за работата на Одборот за самоуправна кон-
трола поблиску се регулираат со деловникот за ра-
ботата на Одборот. 

VI. Секретар на Сојузот на заедниците 

Член 28 
Заедниците се согласни Сојузот на заедниците 

да има секретар на Сојузот на заедниците. 
Секретарот на Сојузот на заедниците е раково-

дител на работната заедница. 

Член 29 
Секретарот на Сојузот на заедниците го имену-

ва и разрешува Советот на Сојузот на заедниците. 
Именувањето на секретарот на Сојузот на заед-

ниците се врши во согласност со начелата за оства-
рување на кадровската политика во органите на 
федерацијата. 

Советот на Сојузот на заедниците со посебен 
акт поблиску ја уредува постапката и критериумите 
за именување на секретар на Сојузот на заедниците. 

Секретарот на Сојузот на заедниците за својата 
работа е одговорен пред Советот н а Сојузот на 
заедниците. 

Секретарот на Сојузот на заедниците се именува 
на (време од четири години и не може да биде име-
нуван н а истата должност двапати едноподруго. 

Член 30 
Секретарот на Сојузот на заедниците може да 

биде разрешен од должноста и пред истекот на ро-
кот од член 29 став 5 на оваа самоуправна спогодба 
по свое барање или ако Советот на Сојузот на заед-
ниците така одлучи. При разрешувањето од дол- , 
жноста на секретарот на Сојузот на заедниците ќе 
се применува постапката за негово именување. 

По истекот на рокот на кој секретарот на Соју-
зот на заедниците е именуван и во случајот од став 
1 на овој член, Советот на Сојузот на заедниците 
може да одлучува во спогодба со секретарот на 
Сојузот на заедниците тој да продолжи да ја врши 
својата функција до именувањето на нов секретар 
на Сојузот на заедниците или може да определи 
друго лице кое привремено ќе ја врши должноста 
секретар на Сојузот на заедниците. 

Член 31 
Височината на личниот доход и другите права 

на секретарот на Сојузот на заедниците ги утврду-
ва Советот на Сојузот на заедниците со посебен 
општ акт. 

Член 32 
Заедниците се согласни секретарот на Сојузот 

на заедниците по истекот на мандатот, односно по 
разрешувањето од должноста, а најдоцна во рок од 
три месеца од денот на неговото разрешување, з а -
должително да го преземе заедницата од која е 
именуван. 

Член 33 
Заедниците се согласни Сојузот на заедниците 

да може со Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување и здравството на Југослваија да име-
нува заеднички секретар за вршење на работите на 
обата сојуза на заедниците. 

VII. Работна заедница 

Член 34 
Сојузот на заедниците го обезбедува извршува-

њето на стручните и другите работи преку струч-
ната служба што се конституира како работна 
заедница (член 7 став 1). 

Меѓусебните права, обврски и одговорности што 
произлегуваат од извршувањето на стручните и 
други работи за потребите на Сојузот на заедниците 
се уредуваат со самоуправна спогодба за меѓусебните 
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права, обврски и одговрности, склучена помеѓу Со-
јузот на заедниците и работната заедница. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член 
се уредуваат особено: видовите на работите што 
работната заедница ги врши за Сојузот на заедни-
ците; основите и мерилата за стекнување на доходот 
ка работната заедница; овластувањата на стручната 
служба во поглед на користењето на средствата во 
врска со извршувањето на нејзините работи; начи-
нот на решавањето на споровите помеѓу Сојузот на 
заедниците и работната заедница, организацијата 
на стручната служба и ел. 

Со планот за работа на работната заедница поб-
лиску се разработуваат работите и задачите со кои 
се обезбедува остварување на програмата за работа 
на Сојузот на заедниците. 

Видовите на работите и условите во поглед на 
квалификационата структура на кадрите заради из -
вршување ита работите и задачите во стручната 
служба ги уредува работната заедница со посебен 
акт на кој дава согласност Советот на Сојузот на 
заедниците. 

Член 35 
Работниците во работната заедница стекнуваат 

доход од вкупниот приход што ќе го остварат со 
слободна размена на трудот во согласност со опш-
тествено утврдените основи и мерила на распредел-
бата што важат за распределбата на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка во ор-
ганизациите на здружениот труд. 

Работниците во работната заедница имаат и 
други самоуправни права утврдени со закон и со 
други самоуправни општи акти во согласност со 
природата на работите и задачите што ги вршат за 
потребите на Сојузот на заедниците. 

Член 36 
Во остварувањето на своите работи и задачи 

стручната служба соработува со стручните служби 
на републичките и покраинските заедници и на 
други органи и организации и со нив заснова односи 
врз принципите на меѓусебна стручна помош, извес-
тување и договарање. 

Во вршењето на посложени работи и задачи 
што бараат пообемни и покомплексни проучувања 
и посебна стручност, службата во согласност со 
планот за работа на работната заедница може да 
користи и услуги на одделни специјализирани орга-
низации или стручњаци. 

УШ. Финансирање на Сојузот на заедниците 

Член 37 
Планирањето на средствата за работата на Соју-

зот на заедниците се утврдува врз основа на прог-
рамата за работа на Сојузот на заедниците и на 
планот за работа на работната заедница, како и 
врз основа на други обврски што произлегуваат од 
дејноста на Сојузот на заедниците. 

Средствата за финансирање на работењето на 
Сојузот на заедниците ги обезбедуваат заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување со при-
донес, сразмерно, со бројот на активните осигуре-
ници и уживателите на пензии на подрачјето на 
заедницата од годината што и претходи на годината 
за која се утврдува придонесот и Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници 
според бројот на уживателите на воени пензии. 

Додека не се донесе финансискиот план за ка -
лендарската година во која се врши работењето на 
Сојузот на заедниците, заедниците обезбедуваат 
средства за финансиското работење на Сојузот на 
заедниците сразмерно со делот на средствата утвр-

дени во одлуката за височината на придонесот на 
заедниците за работењето на Сојузот на заедниците 
од претходната година. 

Член 33 
Приходите и расходите на Сојузот на заедници-

те се утврдуваат со финансискиот план на секоја 
година. Финансискиот план, по правило, се донесува 
пред почетокот на годината на која се однесува. 

Предлогот на финансискиот план се поднесува до 
Советот на Сојузот на заедниците на усвојување, по 
претходно прибавено мислење од работната заедни-
ца за делот на финансискиот план што се однесува 
на (износот на средствата предвиден за работата на 
стручната служба. 

Член 39 
Заедниците се согласни Сојузот на заедниците 

да има сопствени деловни средства и резервен фонд. 
Намената и начинот на користењето на сопствените 
деловни средства и на резервниот фонд ги утврдува 
Советот на Сојузот на заедниците со општ акт. 

IX. Општонародна одбрана и општествена само-
заштита 

Член 40 
Во согласност со концепцијата на општонарод-

ната одбрана и општествената самозаштита, Сојузот 
на заедниците ги организира и спроведува пропи-
шаните мерки заради општествена самозаштита и 
општонародна одбрана. 

Носител на подготовките«во спроведувањето на 
мерките на општонародната одбрана и општествена-
та самозаштита во Сојузот на заедниците е Советот 
на Сојузот на заедниците кој, во согласност со про-
писите за општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, донесува општи и други акти со кои се 
утврдуваат правата, обврските и одговорностите на 
Сојузот на заедниците во тие области. 

Начинот на остварувањето на општествената 
самозаштита во Сојузот на заедниците се обезбеду-
ва и преку Одборот за самоуправна контрола. 

Член 41 
За остварувањето на мерките на општонарод-

ната одбрана и општествената самозаштита е одго-
ворен секретарот па Сојузот на заедниците. 

X. Постапка за измена и дополнение на оваа само-
управна спогодба 

Член 42 
Постапка за измена и дополнение на оваа са-

моуправна спогодба може да поведе секоја заедница 
или Советот на Сојузот на заедниците. 

_ Барањето за поведување постапка за измена и 
дополнение на оваа самоуправна спогодба се дос-
тавува до сите учесници во нејзиното склучување, 
како и до Сојузот на заедниците ако барањето го 
покренува заедницата. 

Член 43 
Ако со барањето за поведување постапка за 

измена односно дополнение на оваа самоуправна 
спогодба се согласи една третина од учесниците во 
нејзиното склучување, барањето се смета за усвоено. 
Во тој случај Советот на Сојузот на заедниците 
формира комисија која ќе подготви нацрт на изме-
ни и дополненија на оваа самоуправна спогодба. 
Нацртот им се доставува на сите учесници во склу-
чувањето на оваа самоуправна спогодба и на Сове-
тот на Сојузот на заедниците заради спроведување 
на постапката за склучување. 
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XI. Пристапување кои Сојузот па заедниците и ,ис-
тапување од Сојузот на заедниците 

Член 44 
Кон Сојузот на заедниците можат да пристапат 

и други заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Секоја заедница може да истапи од Сојузот на 
заедниците. 

Член 45 
Пристапувањето кон Сојузот на заедниците се 

врши со писмена изјава. 
Изјавата за пристапување се упатува до Советот 

на Сојузот на заедниците. 
, Пристапувањето е полноважно кога со приста-

пувањето ќе се согласат овластените органи на сите 
заедници — учесници во склучувањето на оваа са-
моуправна спогодба. 

Член 46 
Истапување на заедницата — учесник во склу-

чувањето на оваа самоуправна спогодба од Сојузот 
на заедниците се врши со писмена изјава. 

Изјавата за истапување се упатува до Советот 
на Сојузот на заедниците. 

За изјавата за1 истапување од Сојузот на заед-
ниците од став 2 на овој член Советот на Сојузот на 
заедниците ги известува другите учесници на оваа 
самоуправна спогодба. 

Обврските и правата од оваа самоуправна спо-
годба за заедницата што ќе истапи од членството на 
Сојузот на заедниците престануваат кон крајот на 
календарската година во која истекол рокот од 
шест месеци од денот на доставувањето на изјавата 
за истапување. 

XII. Преодни и завршни одредби 

Член 47 
Конституирањето на Советот на Сојузот на 

заедниците, на Одборот за самоуправна контрола и 
именувањето на секретар на Сојузот на заедниците, 
во согласност со одредбите на оваа самоуправна спо-
годба, ќе се изврши во рок од три месеца од денот 
на влегувањето во сила на оваа самоуправна спо-
годба. 

До именувањето на секретар на Сојузот на 
заедниците, во смисла на став 1 на овој член, гене-
ралниот секретар на Сојузот на заедниците и по-
мошниците на генералниот секретар на Сојузот на 
заедниците што се затекнале во Сојузот на заедни-
ците на денот на влегувањето во сила на оваа са-
моуправна спогодба, продолжуваат да ги извршуваат 
работите и задачите во Сојузот На заедниците за 
кои се именувани. 

Член 48 
Статутот на Сојузот на заедниците ќе се донесе 

ве рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа самоуправна спогодба. 

Другите самоуправни општи акти што треба да 
се донесат во согласност со оваа самоуправна спо-
годба ќе се донесат во рок од една година од денот 
на нејзиното влегување во сила. 

Член 49 
До донесувањето на самоуправните општи акти 

од член 48 на оваа самоуправна спогодба сообразно 
ќе се применуваат одредбите од постојните самоуп-
равни општи акти што не се во спротивност со оваа 
самоуправна спогодба. 

До донесувањето на самоуправната спогодба за 
меѓусебните права, обврски и одговорности склучена 

помеѓу Сојузот па заедниците и Работната заедница, 
сообразно ќе се применуваат одредбите од постој-
ната самоуправна спогодба.' 

Член 50 
Разрешување на досегашниот генерален секре-

тар' и на помошниците на генералниот секретар, во 
сс гласност со одредбите на оваа самоуправна спо-
годба, ќе се изврши најдоцна во рок од три месеца 
од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправ-
на спогодба. 

Заедниците се согласни генералниот »секретар на 
Сојузот на заедниците и помошниците на генерал-
ниот секретар, по разрешувањето од став 1 на овој 
член, да ги преземат заедниците од кои се делеги-
рани, најдоцна во рок од една година од денот на 
нивното разрешување. 

Член 51 
Имотот на Сојузот на заедниците на пензиското 

и инвалидското осигурување на Југославија е имот 
на Сојузот на заедниците од оваа самоуправна спо-
годба и правата и обврските во врска со тој имот 
се пренесуваат од Сојузот на заедниците на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Југославија 
врз Сојузот на заедниците од оваа самоуправна 
спогодба. 

Член 52 
Оваа самоуправна спогдодба се смета за склу-

чена кота врз основа на одлука на органите на уп-
равувањето ќе ја потпишат овластените претстав-
ници .на заедниците учесници во нејзиното склу-
чување. 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила наа ова само-

управна спогодба престанува да в а ж и Самоуправна-
та спогодба за основањето, организацијата и рабо-
тата на Сојузот на заедниците на пензиското и ин -
валидското осигурување на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/79). 

Член 54 
Онаа самоуправна спогодба влегува во сила на -

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

Белград, 17 февруари 1982 година 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување 

на Босна и Херцеговина, 
Свето Багариќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница- на пензиското и 
инвалидското осигурување 

на Македонија, 
Лилјана Манева, е. р. 

За Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на СР Словенија, 
Данте Јасним, е. p. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското оси-
гурување на работниците 

Белград, 
проф. д-р Вујадин 

Оташевић е. p. 
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За Републичката самоуправна 
интересна заедница ша пен-
зиското и инвалидското оси-
гурување !на работните луѓе 
кои самостојно со личен труд 
вршат дејност со средства 
на трудот во сопственост на 

граѓани — Белград, 
Станое Петровиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на 

работниците на Војводина, ' 
Турц Јанош, е. р. 

З а Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на 
самостојните занаетчии и на 

самостојните угостители на 
Војводина, 

Горѓе Кнежевиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

Косово, 
Имер Гаши, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

работниците на Хрватска, 
Вјекослав Глобал, е. p. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на 
самостојните занаетчии, уго-

стители и превозници на 
Хрватска, 

Шиме Ј у суп, е. p. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

Црна Гора, 
Бело Куч, е. р. 

За Заедницата на социјално-
то осигурување на воените о-

сигуреници, 
генер а л-потпо л ковник 
Мирко Нововиќ, е. р. 

172. 

Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Уста-
вот на СФРЈ и член 380 од Законот за здружениот 
труд, Сојузот на самоуправните интересни заедници 
на здравственото осигурување на Босна и Херцего-
вина, Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување на Македонија, Здрав-
ствената заедница на Словенија, Републичката 
заедница за здравствена заштита на Србија Само-
управната интересна заедница за здравство на Вој-
водина, Самоуправната интересна заедница за 
здравствена заштита и здравствено осигурување на 
Косово, Сојузот на самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурувале 
на Хрватска. Самоуправната интересна заедница па 
здравственото осигурување на самостојните занает-
чии, угостители и превозници и на здравството на 
Хрватска, Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита и здравствено 
осигурување на работниците и земјоделците на 
Црна Гора и Заедницата за социјалното o c t ^ v ^ ^ . 
ње на воените осигуреници, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЗДРАВ-

СТВОТО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

За вршење на задачи и работи од заеднички 
интерес, врз основите на самоуправното спогодува-
ње и општественото договарање и усогласување на 
ставовите, соработката, размената на искуства и на 
други задачи и работи утврдени со оваа и со други 
е дмоуправни спогодби, како и на , работи од општ 
интерес утврдени со сојузни прописи и меѓународни 
спогодби, заедниците и сојузите на заедниците на 
здравственото осигурување, односно здравствената 
заштита и здравството во републиките и автоном-
ните покраини и Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници (во натамошниот 
текст: заедниците) се согласија како своја самоу-
правна организација да основаат Сојуз на заедни-
ците на здравственото осигурување и на здравство-
то на Југославија (во натамошниот текст: Сојуз на 
заедниците). 

Член 2 
Заедниците се согласни Сојузот на заедниците 

во остварувањето на своите права, обврски и одго-
ворности да соработува врз начелата на самоуправ-
ното спогодување и општественото договарање со 
заедниците, Собранието на СФРЈ, Сојузниот извр-
шен совет, сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации, општествено-политичките и оп-
штествените* организации, самоуправните организа-
ции и заедници, како и со стручните и научните 
организации што се занимаваат со прашања на 
здравството и здравственото осигурување во соглас-
ност со законот и со меѓународните спогодби. 

Член 3 
Заедниците се согласни задачите и работите што 

произлегуваат од функцијата на Сојузот на заед-
ниците предвидени со оваа самоуправна спогодба, 
сз статутот на Сојузот на заедниците, со самоуправ-
ни спогодби и општествени договори како и со ме-
ѓународни спогодби, да се утврдуваат со програмата 
за работа на Сојузот на заедниците. 

Член 4. 
Сојузот на заедниците е општествено правно 

лице со права, обврски и одговорности што ги има 
врз основа на уставот, законот и оваа самоуправна 
спогодба. 

Сојузот на заедниците според соодветните про-
писи, се запишува во судскиот регистар на самоу-
правните .организации к а ј надлежниот суд во Бел -
град. 

Член 5 
Заедниците се согласија работата на Сојузот на 

заедниците и неговите органи да биде јавна и до-
стапна на сите заедници, на органите и организа-
циите и на заедниците на ниво на федерацијата и 
на широката јавност. 

Начинот на остварувањето јавност на работата 
на Сојузот на заедниците се утврдува со статутот и 
со други самоуправни општи акти на Сојузот на 
заедниците. 

Член 6 
Називот на Сојузот на заедниците е: Сојуз на 

заедниците на здравственото осигурување и на 
здравството на Југославија. 

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Б е л -
град. 

Член 7 
Со Сојузот на заедниците управуваат заедници-

т 2 врз принципите на делегатскиот систем и на на-
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чинот со кој се обезбедува рамноправност на заед-
ниците во одлучувањето. 

Член 3 
Сојузот на заедниците го претставува претседа-

телот на Советот, а го застапува секретарот на Со-
јузот на заедниците. 

Член 9 
Сојузот на заедниците има статут. 
Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску 

се уредуваат прашањата и односите што се утврде-
ни со оваа самоуправна спогодба, прашањата и од-
носите за кои со оваа самоуправна спогодба е пред-
видено да се регулираат со статутот, како и други 
прашања што се од значење за остварувањето на 
целите на Сојузот на заедниците. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ШТО СЕ 
ОСТВАРУВААТ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 10 
Во согласност со целите наведени во член 1 од 

оваа самоуправна спогодба, заедниците во Сојузот 
на заедниците: 

1) самоуправно се спогодуваат и договараат: 
— за развојот на здравствената заштита; 
— за развојот на капацитетите во областа на 

здравството од заеднички интерес; 
— за стандардизацијата и типизацијата на меди-

цинската опрема; 
— за развојот на науката и за други прашања 

во областа на здравственото осигурување и на 
здравството, што се од интерес за заедниците; 

— за основите на режимот на лековите, орто-
педските и други помагала и регулирањето на це-
ните на лековите за хумана употреба, на денталите 
и фластерите. 

2) се договараат за размена на информации за 
можностите на лекување во земјата и потребите и 
можностите од пресадување на органи и ткива, како 
и за други прашања од заеднички интерес; 

3) се договараат за вршење на работи на орга-
ните за врска во спроведувањето на меѓународните 
спогодби, во делот кој се однесува на здравственото 
осигурување и на здравството; 

4) се договараат за утврдување на основите за 
склучување на административни спогодби за спро-
ведување на меѓународните спогодби за социјално 
осигурување, во делот на здравственото осигурува-
ње и на здравството и грижата за спроведување на 
тие спогодби; 

5) самоуправно се спогодуваат и договараат' во 
врска со упатувањето на осигуреници на лекување 
во странство и користење на здравствена заштита 
на осигуреници во странство; 

6) самоуправно се спогодуваат и договараат 'за 
унапредување на самоуправното интересно органи-
зирање и остварување на системот на здравстве-
ното осигурување и на здравството врз основите на 
меѓусебно спогодување и размена на искуства по-
меѓу заедниците ; 

7) самоуправно се спогодуваат и договараат за 
начинот и постапката на користењето на здравстве-
на заштита надвор од самоуправната интересна 
заедница на здравственото осигурување и на здрав-
ство, на која и припаѓаат осигурениците; 

8) се договараат за обезбедување на системот на 
статистичките истражувања од заеднички интерес 
за заедницата; 

9) се договараат за соработка со соодветните 
органи и организации во федерацијата за прашања 
од заеднички интерес во областа на здравственото 
осигурување и здравството; 

10) се договараат за давање иницијатива и под-
готвување на самоуправни спогодби и општествени 
договори што ги склучуваат заедниците. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ 

1. Совет на Сојузот на заедниците 

Член 11 
Заедниците се согласија со работите на Сојузот 

на заедниците да управува Совет на Сојузот на 
заедниците Хво натамошниот текст: Советот), ф о р -
миран врз делегатски принцип. 

Советот е највисок орган на самоуправувањето 
во Сојузот на заедниците во кој, се обезбедува усо-
гласување на самоуправно утврдените интереси и 
потреби на заедниците, во Сојузот на заедниците. 

Советот ги остварува своите права и ги врши 
своите должности врз основа и во рамките на уста-
вот, законот, оваа самоуправна спогодба, статутот, 
самоуправните спогодби и општествените договори 
што ги склучил или кон нив пристапил Сојузот на 
заедниците и меѓународните спогодби. 

Член 12 
Советот го сочинуваат делегациите на заедни-

ците, што ги сочинуваат избрани делегати. 
Заедниците се согласија, преку избраните деле-

гации во Советот, да се договараат, спогодуваат и 
да ги усогласуваат ставовите. 

Советот во вршењето на функцијата на самоу-
правувањето колективно работи, решава и одговара. 

Член 13 
Советот избира претседател на Советот и заме-

ник на претседателот на Советот. Мандатот на прет-
седателот на Советот и на заменикот на претседа-
телот на Советот трае една година. 

Претседателот на Советот и заменикот на прет-
седателот на Советот се избираат по редослед, со 
кој се обезбедува за секој нареден период да биде 
биран од друга заедница. 

Член 14 
Во остварувањето на заедничките интереси 

утврдени во член 10 на оваа самоуправна спогодба, 
а врз начелата на спогодување и договарање Со-
ветот: 

1) дава иницијативи за договарање и спогоду-
вање на заедниците заради унапредување на само-
управното организирање во областа на здравстве-
ното осигурување и здравството; 

2) склучува самоуправни спогодби и општестве-
ни договори и се грижи за нивното остварување; 

3) се грижи и презема мерки за остварување на 
соработка помеѓу заедниците и за извршување на 
задачи од заеднички интерес; 

4) ја донесува програмата за работа на Сојузот 
на заедниците, ја усвојува завршната сметка, ф и -
нансискиот план и другите самоуправни општи акти 
и го разгледува нивното Остварување; 

5) го донесува статутот на Сојузот на заедни-
ците; 

П) донесува деловник за својата работа; 
7) ја разгледува потребата од унапредување на 

меѓународната соработка во областа на здравстве-
ното осигурување и здравството и спроведување на 
меѓународните спогодби во таа област и нивните 
измени и дополненија; 

8) одлучува за начинот на располагањето со 
средствата на Сојузот на заедниците; 

9) склучува самоуправна спогодба за слободна 
размена на трудот со работната заедница, со која се 
утврдуваат работите и задачите на работната заед-
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ница и на меѓусебните права, обврски и одговорно-
сти и други меѓусебни односи во остварувањето на 
заедничките цели и интереси; 

10) го избира и разрешува претседателот на Со-
ветот и заменикот на претседателот на Советот; 

11) дава согласност на организацијата и систе-
матизацијата на задачите и работите во работната 
заедница; 

12) го именува и разрешува од должност секре-
тарот на Сојузот на заедниците; 

13) го разгледува и им поднесува на заедниците 
годишен извештај за работата на Сојузот на заед-
ниците; 

14) врши и други работи утврдени со оваа са-
моуправна спогодба, со статутот и со други самоу-
правни општи акти на Сојузот на заедниците, со 
самоуправни спогодби и општествени договори. 

Член 15 
Советот работи и донесува одлуки на седниците, 

со усогласување на ставовите на делегациите. 
За полноважно одлучување на седницата на Со-

ветот потребно е присуство најмалку по еден 
член на секоја заедница. 

Одлуката ќе Се смета донесена ако за неа гла-
сале сите делегати. 

2. Делегации и делегати 

Член 16 
Секоја заедница избира во Советот по два деле-

гата кои сочинуваат делегација на односната заед-
ница. 

Член 17 
Мандатот на членовите на делегацијата во Со-

ветот трае колку што и нивниот мандат во собра-
нијата на заедниците што ги делегирале. 

Начинот на изборот и престанокот на својството 
делегат во делегацијата на заедниците во Советот 
на Сојузот на заедниците го утврдуваат заедниците. 

3. Работни тела 

Член 18 
За разгледување и проучување на прашањата 

од дејноста на Сојузот на заедниците, како и за 
подготвување мислења и предлози, Советот може. 
покрај постојните работни тела, да има и повремени 
работни тела. 

Задачите и начинот на работата на повремените 
работни тела ги утврдува Советот, со актот за нив-
ното основање.« 

4. Секретар 

Член 19 
Сојузот на заедниците има секретар на Сојузот 

на заедниците. 
Заедниците се согласија Сојузот на заедниците 

да може со Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување на Југославија да имену-
ваат заеднички секретар за вршење на работи за 
обата сојуза на заедниците. 

Секретарот на Сојузот на заедниците раководи 
со работата на работната заедница. 

Секретарот го именува и разрешува Советот и 
за својата работа секретарот му одговара на Со-
ветот. 

Секретарот се именува на време од четири го-
дини и пе може да биде именуван на истата долж-
ност двапати едноподруго. 

Член 20 
Заедниците се согласија, по истекот на манда-

тот, односно од разрешувањето од должноста, а на ј -
доцна во рок од три месеци од денот на разрешу-
вањето, секретарот на Сојузот на заедниците да го 
презема заедницата од која е делегиран. 

Член 21 
Постапката и начинот за именување, разрешу-

вање и отповик, височината на личниот доход како 
и другите права врз основа на работата, овластува-
њата и одговорностите на секретарот ги утврдува 
Советот со посебен самоуправен општ акт. 

5. Работна заедница 

Член 22 
Заедниците се согласија за вршење на струч-

ните, административните, помошните и на нив слич-
ни работи, во Сојузот на заедниците да формираат 
работна заедница. 

Заедниците се согласни Сојузот на Заедниците 
да може спогодбено со Сојузот на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување на Југо-
славија да формира заедничка работна заедница за 
вршење на работи за обата сојуза на заедниците. 

Член 23 
Бо вршењето на своите задачи и работи работ-

ната заедница: 
1) изработува анализи, извештаи и информации, 

врши стручна обработка на предлозите на одлуките, 
плановите и на другите општи акти што ги доне-
сува Советот и неговите органи и врши и други 
стручни и административни работи во врска со ра-
ботата на Советот, на неговите органи и на другите 
органи на Сојузот на заедниците; 

2) врши работи во врска со спроведувањето на 
.меѓународните спогодби и со остварувањето на 
здравствено осигурување во странство; 

3) врши работи на статистика и евиденција од 
заеднички интерес за заедницата; 

4) врши финансиски работи за Сојузот на заед-
ниците; I 

5) врши и други работи определени со закон, со 
статут со самоуправни општи акти и со заклучо-
ците на Советот и неговите органи. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности што 
произлегуваат од вршењето на стручни и други ра-
бови во Сојузот на заедниците, се уредуваат со с а -
моуправна спогодба за меѓусебните права, обврски 
и одговорности на Сојузот на заедниците и на ра-
ботната заедница. 

Член 24 
Работниците во работната заедница стекнуваат 

доход од вкупниот приход што на работната заед-
ница и се обезбедува за извршување на задачите од 
програмата за работа на Сојузот на заедниците врз 
принципот на слободна размена на трудот, во со-
гласност со општествено утврдените основи и ме-
рила за распределба што важат за распределбата на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка во организациите на здружен труд. 

Работниците во работната заедница имаат об-
врски и одговорности утврдени со закон и со други 
општи акти, во согласност со приоодата на работите 
што ги вршат за потребите на Сојузот на заедни-
ците. 

IV. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 

Член 25 
Заедниците се согласија заради остварување и 

заштита на самоуправните права и заради оствару-
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вање контрола над работата на органите на Сојузот 
на заедниците и на работната заедница, во Сојузот 
на ^заедниците да формираат Одбор на самоуправ-
ната контрола. 

Член 26 
Одборот на самоуправната контрола, во врше-

њето на своите права и должности, врши контрола, 
а особено: 

1) на спроведувањето на оваа самоуправна спо-
годба. на статутот и на другите општи акти и на 
други акти на Сојузот на заедниците, како и на 
општествените договори и самоуправните спогодби 
што ќе ги склучи Сојузот на заедниците; 

2) на спроведувањето на одлуките на Советот и 
на неговите органи како и на согласноста на тие 
акти со оваа самоуправна спогодба, со закон и со 
други самоуправни општи акти; 

3) на спроведувањето на самоуправните спо-
годби со кои се регулираат меѓусебните права, об-
врски и одговорности на Сојузот на заедниците и на 
работната заедница; 

4) на начинот на трошењето на средствата во 
Сојузот на заедниците, заради нивно одговорно и 
општествено-економско целесообразно користење. 

Член 27 
Одборот на самоуправната контрола го сочину-

ваат пет члена што ги бираат заедниците, така гѓгго 
наизменично секоја втора година, по пет заедници 
избираат членови на тој одбор. 

Одборот на самоуправната контрола од редо-
вите на своите членови бира претседател и заменик 
на претседателот. Мандатот на претседателот и на 
заменикот на претседателот трае една година. 

Одборот на самоуправната контрола донесува 
деловник за својата работа. 

V. ОБЕЗБЕДУВАРБЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЈНОСТА 
НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 28 
Заедниците се согласни за работата на Сојузот 

на заедниците да се обезбедуваат средства на на-
чинот ^тврден со оваа самоуправна спогодба. 

Средствата за вршење на задачите и работите 
на Сојузот на заедниците, заедниците ги обезбеду-
ваат сразмерно со бројот на активните осигуреници 
и уживатели на пензии (за здравствено осигурување 
на работниците), и со бројот на осигурениците зем-
јоделци (за здравствено осигурување на земјодел-
ците). 

Основа за планирање на средствата за работа на 
Сојузот на заедниците се програмата за работа на 
Сојузот на заедниците и планот за работа на работ-
ната заедница кој се. заснова врз таа програма, 
како и другите обврски што произлегуваат од деј -
носта на Сојузот на заедниците. 

Додека не се донесе финансискиот план за ка -
лендарската година во која веќе се одвива работе-
њето на Сојузот на заедниците, заедниците се со-
гласни средствата за вршење на задачите и рабо-
тите да ги обезбедуваат сразмерно со износот од 
средствата што ги обезбедувале во претходната го-
дина, ако планираните задачи и работи во претход-
ната година успешно се извршени. 

Член 29 
Средствата на Сојузот на заедниците и распоре-

дот на тие средства се утврдуваат со финансискиот 
план за секоја година. Финансискиот план, по пра-
вило, се донесува пред почетокот на годината на 
која се однесува. 

Пред донесувањето на финансискиот план, Со-
ветот прибавува мислење од работната заедница за 
делот од финансискиот план што се однесува на 
износот на средствата предвидени за работа на р а -
ботната заедница. 

Член 30 
Заедниците се согласија, Сојузот на заедниците 

да има сопствени деловни средства, заеднички де-
ловни средства со Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Југославија 
и средствата за резерви. 

Член 31 
Со спогодба или со друг самоуправен општ акт 

на Сојузот на заедниците поблиску се уредуваат 
формирањето, користењето и располагањето со де -
ловните средства и со средствата за резерви. 

Распоредувањето на средствата што во Сојузот 
на заедниците се стекнуваат по основ на конвенции, 
поблиску се уредува со посебна спогодба на заедни-
ците. 

Заедниците се согласија формирањето, обезбе-
дувањето, користењето и располагањето со обрт-
н и ^ средства што се стекнуваат во Сојузот на заед-
ниците заради користење во странство, на правата 

од здравственото осигурување утврдени според про-
писите на заедниците и извршувањето на другите 
обврски на Сојузот на заедниците, како и на меѓу-
себните права и обрвски на заедниците, да се уре-
дуваат со самоуправните општи акти на Сојузот на 
заедниците. 

VI. ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 32 
За својата работа Советот им одговара на заед-

ниците. 
На Советот, за вршењето на своите функции ко-

лективно му одговараат органите и работните тела 
на Советот. 

Член 33 
Со Деловникот за работа на Советот поблиску 

се регулираат прашањата на колективната и лична-
та одговорност на носителите на функции, се утвр-
дуваат мерките за неизвршување на доверените 
функции и постапката за применување на тие мер-
ки. 

VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТ-
ВЕНА САМОЗАШТИТА 

Член 34 
Заедниците се согласни, во согласност со Кон-

цепцијата на општонародната одбрана и општестве-
на самозаштита, Сојузот на заедниците да ги орга-
низира и спроведува пропишаните мерки заради оп-
штествена самозаштита и подготовките за одбрана 
во случај на војна. 

Начинот на остварувањето на општествената са-
мозаштита во Сојузот на заедниците поблиску се 
уредува со самоуправните општи акти на Соју-
зот на заедниците. 

За остварувањето на мерките на општонародна-
та одбрана и општествената самозаштита е одгово-
рен секретарот на Сојузот на заедниците. 
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УШ. ПРИСТАПУВАЊЕ КОН СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ И ИСТАПУВАЊЕ ОД СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 35 
Кон Сојузот на заедниците можат да пристапат 

и други заедници и сојузи на заедници на здравст-
веното осигурување и здравството основани за те-
риторијата на републиката цли автономната покра-
ина, ако ги прифатат правата, обврските и одговор-
ностите што се утврдени со оваа самоуправна спо-
годба. 

Советот го потврдува пристапот кон заедниците 
од став 1 на овој член во Сојузот на заедниците. 

Член 36 
Заедницата што ја склучила оваа самоуправна 

спогодба може да истапи од Сојузот на заедниците 
со давање на изјава дека не сака понатаму да биде 
во Сојузот на заедниците. 

За изјавата за истапување од Сојузот на заед-
ниците. дадена во смисла на став 1 од ОВОЈ член. 
Советот ги известува другите учесници на оваа са-
моуправна спогодба. 

Обврските и правата од оваа самоуправна спо-
годба за заедницата што истапува од Сојузот на 
заедниците престануваат кон крајот на календар-
ската година во која истекнал рокот од 6 месеци од 
денот на доставувањето на изјавата за истапува-
њето. 

IX. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОВАА САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

Член 37 
Постапка за измени и дополненија на оваа са-

моуправна спогодба може да покрене секоја заедни-
ца или Советот. 

Барањето за покренување постапка од став 1 на 
овој член ги содржи причините и предлогот за из-
мена или дополнение на оваа самоуправна спогодба. 

Барањето им се доставува на сите учесници што 
ја склучиле оваа самоуправна спогодба, како и на 
Сојузот на заедниците, ако барањето го покренуваат 
заедниците. 

Член 38 
Ако со барањето за покренување постапка за 

измени и дополненија на оваа самоуправна спогод-
ба се согласат две третини од учесниците на оваа 
самоуправна спогодба, барањето се смета усвоено. 

Во случајот од став 1 на овој член, Советот фор-
мира комисија која на Советот му подготвува нацрт 
за измени и дополненија на оваа самоуправна спо-
годба заради понатамошна постапка. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Конституирање на Советот, на Одборот на са-

моуправната контрола и именување на секретар на 
Сојузот на заедниците, во согласност со одредбите 
на оваа спогодба, ќе се изврши во рок од три месе-
ци од денот на влегувањето во сила на оваа само-
управна спогодба. 

До именувањето на секретарот на Сојузот на 
заедниците, според одредбите на оваа самоуправна 
спогодба, генералниот секретар на Сојузот на заед-
ниците и помошниците на генералниот секретар на 
Сојузот на заедниците што се затекнале во Сојузот 
на заедниците на денот на влегувањето во сила на 
оваа самоуправна спогодба продолжуваат со работа 
на работите за кои се именувани. 

Член 40 
Разрешување на досегашниот генерален секре-

тар на Сојузот на заедниците и на помошникот на 
генералниот секретар на Сојузот на заедниците, во 
согласност со одредбите на оваа спогодба, ќе се из-
врши во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на оваа самоуправна спогодба. 

Заедниците се согласни генералниот секретар и 
помошникот на генералниот секретар на Сојузот на 
заедниците, по разрешувањето од став 1 на овој 
член, да ги преземат заедниците од кои с^ делегира-
ни во рок од една година од денот на разрешува-
њето. 

Член 41 
Заедниците се согласни дека имотот на Сојузот 

на заедниците на здравственото осигурување и 
здравството на Југославија, е имот и на Сојузот на 
заедниците од оваа самоуправна спогодба, а правата 
и обврските на Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување и здравството на Југославија се 
пренесуваат на Сојузот на заедниците. 

Член 42 
До донесувањето на самоуправните општи акти 

предвидени со оваа самоуправна спогодба, сообразно 
ќе се применуваат досегашните одредби на самоу-
правните општи акти на Сојузот на заедниците што 
не се во спротивност со оваа самоуправна спогодба. 

До донесувањето на самоуправната спогодба за 
меѓусебните права, обврски и одговорности на Соју-
зот на заедниците и на работната заедница, соглас-
но ќе се применува досегашната самоуправна спо-
годба. 

Статутот на Сојузот на заедниците ќе се донесе 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа самоуправна спогодба. 

Самоуправните општи акти од ст. 1 и 2 на овој 
член. ќе се донесат во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на оваа самоуправна спо-
годба. 

Член 43 
Оваа самоуправна спогодба ќе се смета склучена 

кога ќе ја потпишат претставниците на заедниците. 

Член 44 
Заедниците ги преземаат правата и обврските 

на член на Сојузот на заедниците со денот на пот-
пишувањето на оваа самоуправна спогодба. 

Член 45 
Со денот на влегувањето во сила на оваа само-

управна спогодба престанува да в а ж и Спогодбата за 
основање Сојуз на заедниците на здравственото оси-
гурување и на здравството на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/76 и 14/79) и одредбите 
на статутот на Сојузот на заедниците објавен во 
„Билтенот" на Сојузот на заедниците бр. 6/79), што 
се во спротивност со оваа самоуправна спогодба. 

Член 46 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила на-

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

Белград, 17 февруари 1982 година 

За Сојузот на самоуправните интере-
сни заедници на здравственото осигу-

рување на Босна и Херцеговина, 
Мирко Граховац, е. р. 
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За Републичката заедница 
на здравството и здравственото 

осигурување на Македонија 
Пандо Бабаноски, е. р. 

За Здравствената заедница на* Сло-
венија, 

Витомир Ремс, е. р. 

За Републичката заедница 
за здравствена заштита на Србија, 

Миливое Милорадовиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравство на Бо ј вод шта 
Златомир Дамјановић, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравствена заштита и здравстве-

но осигурување на Косово 
Момчило Трајковић, е. р. 

За Сојузот на самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и 

здравственото осигурување на 
Хрватска, 

Бранко Штулић, е. p. 

За Самоуправната интересна заедница 
на здравственото осигурување на са-
мостојните занаетчии, угостители и 
превозници и на здравството на 

Хрватска, 
Шиме Јусуп, е. р. 

За Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена зашти-
та и здравствено осигурување на ра-

ботниците и земјоделците на 
Црна Гора 

Томаш Буриќ, е. р. 

За Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници 

д-р Драгослав Милетиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ре-
гистрација на моторни и приклучни возила објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82, се п о т п а д н а -
ле долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МО-
ТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Во член 15 став 2 точка 3 наместо зборот: „оска-
та", треба да стои: „оските". 

Во член 33 наместо зборовите: „издава и пробни 
таблички", треба да стои: „покрај пробни таблички 
издава", наместо зборот: „број на каросеријата", тре-
ба да стои: „боја на каросеријата". 

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Бел -
град, 17 февруари 1982 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Републрхка Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЈШ АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЦВАНА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА БОЦВАНА 

I 

Се отповикува 
Радивое Марковиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Боц-
вана, со седиште во Лусака. 

II 

Се назначува 
Александар Воиновиќ, извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Замбија, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Боцвана, со седиште во Лусака. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќ е го 
изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
10 февруари 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Врз основа па член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОЈТОДЧОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПО РЕПУБЛИКА ЧАД И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
КАСАГГОР ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ЧАД 

I 

Се отповикува 
Исмет Репиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
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на Република Југославија во Еепублика Чад, со се-
диште во Картум. 

I I 
Се назначува 
д-р Миран Мејак, извонреден и ополномбштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија во Федерална Република Ниге-
рија, за извонреден и ополномоштеи амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Чад, со седиште во Лагос. 

I II • 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
16 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа па член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на пријателските односи и соработката 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и Јапонија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
• ЛЕНТА 

Yosuke Nakae, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Јапонија во СФР Југославија. 

Бр. 108 
ноември 1931 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Куба 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Jose Eloy Valdes Espinosa, извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Куба во СФР 
Југославија 

Бр. 109 
26 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

160. осл^он за измени и дополненија на Зако-
нот за поморската и внатрешната пло-
видба — — —: — — — — — — 345 

161. Закон за употреба и заштита на Знакот 
и називот црвен крст — — — — — 346 

162. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воените судови — — — — 349 

163. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за посебните услови за давање кре-
дити за инвестиции — — — — — 350 

164. Закон за дополнение на Законот за утвр-
дување и распоредување на вкупниот 
приход и на доходот — — — — — 351 

165. Закон за измени на Законот за Наградата 
„Едвард Кардељ" — — — — — 351 

166. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за издатоците за службени патувања 
и селидби во странство што на сојузните 
органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјал-
ни трошоци — — — — — —- — 352 

167. Уредба за Сервисот за финансиско-ма-
теријалните работи на сојузните органи 
на управата и сојузните организации — 352 

168. Уредба за Сервисот за биротехнички 
работи на сојузните органи на управата 
и сојузните организации — — — — 354 

169. Одлука за формирање Комисија за ко-
ристење на авиони за гаснење на шумски 
и други пожари — — — — — — 355 • 

•170. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за техничките нормативи за подвиж-
ни скали и ленти за превоз на луѓе — 356 

171. Самоуправна спогодба за основањето, ор-
ганизацијата и работата на Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југославија — — 356 

172. Самоуправна спогодба за основање Сојуз 
на заедниците на здравственото осигуру-
вање и на здравството на Југославија — 362 

Исправка на Правилникот за регистрација на 
моторни и приклучни возила — — — 367 

Укази — — — — — — — — — — 367 
Одликувања — — — — — — — — 368 

Издавач: Новиискогиздавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристина бр. I. Пешт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,аЗулевар војводе 
Мишима бр* 17« 


