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БЕЛГРАД 

БРОЈ 66 ГОД. XXXVI 
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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕД-
СТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА 
СТОКИ И УСЛУГИ СО ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за задолжително здру-
жување на трудот и средствата на организациите 
на здружен труд што се занимаваат со промет на 
стоки и услуги со производствените организации 
на здружен труд, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 ноем-
ври 1980 година. 

П бр. 34 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУ-
ДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО 
ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО ПРОИЗВОД-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со работи на извозот и увозот, со работи 
на прометот на стоки на големо и со други работи 
на прометот на стоки и услуги определени со овој 
закон (во натамошниот текст: прометни организа-
ции) се организираат и работат врз начелата за 
здружување на трудот и средствата со организаци-
ите на здружен труд што вршат производна или 
друга стопанска дејност (во натамошниот текст: 
производни организации) и кои работат со промет-
ните организации. 

Производството на определени производи или 
давањето определени услуги од страна на произ-
водните организации и пласманот односно набав-
ката на тие производи и услуги од страна на про-

метните организации и вршењето услуги во проме-
тот врз основа на здружување на трудот и сред-
ствата помеѓу нив, во обемот, структурата, квали-
тетот и роковите и под условите што се .утврдени 
со нивната самоуправна спогодба, претставуваат, 
во смисла на овој закон, заедничко работење на 
производните организации и на прометните орга-
низации. 

Прометните организации и производните орга-
низации, што здружуваат труд и средства, своите 
функции во општествената репродукција ги оства-
руваат самостојно, во согласност со своите поеди-
нечни, заеднички и општи општествени интереси, 
преземајќи заедничка одговорност за зголемување-
то на производноста на трудот во производството и 
прометот и, врз таа основа, за зголемувањето на 
сопствениот и на вкупниот општествен доход, за 
проширувањето на материјалната основа на здру-
жениот труд и за повисоко ниво на задоволување-
то на општествените потреби. 

Прометните организации и производствените 
организации, што здружуваат труд и средства за-
ради заедничко работење, во условите и врз осно-
ва на законитостите на социјалистичкото стоковно 
производство, заеднички ги испитуваат домашниот 
и странскиот пазар, го планираат развојот, ја утвр-
дуваат политиката на производството и политиката 
на извозот и увозот, односно на пласманот иа до-
машниот пазар, ја усогласуваат деловната полити-
ка, ги здружуваат трудот и средствата и, врз таа 
основа, заеднички работат, го утврдуваат и презе-
маат поединечниот и заедничкиот ризик од заед-
ничкото работење, заеднички остваруваат доход и 
учествуваат во распоредувањето на заеднички ос-
тварениот доход според придонесот во остварување-
то на тој доход. 

Член 2 
Со овој закон се уредува во кои случаи и под 

кои услови прометните организации задолжително 
ги здружуваат трудот и средствата со производ-
ните организации, начинот и формата на здружу-
вањето на трудот и средствата, начинот на одлучу-
вањето за заедничкото работење и за заедничкото 
поднесување на ризиците и ги утврдуваат начела-
та за распоредување на заеднички остварениот до-
ход. 

Член 3 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на 

прометните организации што вршат работи на 
прометот за производните организации со кои се 
здрзгжени во работна организација, во сложена ор-
ганизација на здружен труд, во деловна заедница 
или во друга форма на здружување на труд и 
средства. 

, Член 4 
Прометните организации и производните орга-

низации спогодбено ги утврдуваат формите на 
здружувањето на трудот и средствата заради заед-
ничко работење, во согласност со Законот за здру-
жениот труд. 
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Прометните организации и производните орга-
низации можат да ги здружуваат трудот и сред-
ствата Заради заедничко работење, а со тоа здру-
жување да не се организираат во посебна органи-
зација на здружен труд или во друга форма на 
организирање. 

Член 5 
Прометните организации за кои со овој закон 

не е уредено задолжително здружување на трудот 
И средствата заради заедничко работење со произ-
водните организации, своите односи со производни-
те организации можат да ги уредуваат врз основа 
на одредбите на овој закон. 

Член 6 
Работниците во прометните организации и ра-

ботниците во производните организации, здружу-
вајќи ги трудот и средствата заради заедничко ра-
ботење според одредбите на овој закон, обезбеду-
ваат услови за развој на социјалистичките самоуп-
равни односи и пораст на производноста на трудот 
И на доходот и придонесуваат за хармоничниот 
развој на стопанството и на општеството врз ос-
нова на: 

1) непосредно усогласување на производството 
ји прометот во процесот на репродукцијата, со за-
едничко планирање на производството и прометот 
и усогласување на развојната деловна политика; 

2) поефикасно стопанисување и заедничко ос-
тварување на доход; 

3) повисок степен на специјализацијата, на ор-
ганизираноста на трудот и работењето, порациона-
лно користење на капацитетите во прометните ор-
ганизации и во производните организации и опти-
мално приспособување кон потребите на пазарот; 

4) поефикасен и поорганизиран настап на 
странските лазари и на вклучувањето во меѓуна-
родната поделба на трудот; 

5) постабилни односи на домашниот пазар. 

Член 7 
Прометните организации и прохЈЗводните орга-

низации со самоуправни спогодби ги уредуваат 
своите односи врз основа на здружувањето на тру-
дот и средствата заради заедничко работење. 

Член 8 
Со самоуправните спогодби со кои се уредуваат 

односите помеѓу прометните организации и произ-
водните организации не смеат да се нарушува 
единството на југословенскиот пазар и да се вос-
поставува монополистичка или друга повластена 
положба на пазарот. 

Одредбите на самоуправните спогодби што им 
се спротивни на одредбите од став 1 на овој член 
не произведуваат правно де!ство. 

г Член 9 
: Прометната организација којашто со производ-

ната организација ги здружила трудот и средства-
та заради заедничко работење со определени' про-
изводи или услуги, за истородни производи однос-
но услуги може да здружи труд и средства со дру-
ги производни организации, под условите и на на-
чинот утврдени во склучената самоуправна спогод-
ба за здружување на трудот и средствата заради 
заедничко работење. 

Член 10 
Одредбите на самоуправната спогодба со кои 

производните организации и прометните организа-
ции.се обврзуваат да работат, врз основа на здру-
т ^ т њ е ч о "на трудот, и средства, со други основни 
^ М ^ в о д т ^организации на здружен труд и со про-
Кзводнирабстни организации исклучително преку 

основните прометни организации на здружен труд 
односно преку прометните' работни организации со 
кои тие производни организации се здружени во 
работна организација, односно во .сложена органи-
зација на здружен труд, во деловна или друга заед-
ница на организациите на здружен труд, не произ-
ведуваат правно дејство. 

II. СУБЈЕКТИ НА ЗДРУЖУВАЊЕТО НА ТРУДОТ 
И СРЕДСТВАТА 

Член 11 
Трудот и средствата според овој закон ги здру-

жуваат работниците во основната организација на 
здружен труд што се занимава со работи на проме-
тот на стоки на големо, со извоз, увоз или со опре-
делени работи на стопански услуги со странство 
(во натамошниот текст: основна прометна органи-
зација) и работниците во основната организација 
на здружен труд што произведува стоки или ко-
ристи услуги во прометот на стоки (во натамош-
ниот текст: основна производиа организација). 

Член 12 
Со основната производна организација со 

која потрајно работи задолжително ги здружува 
трудот и средствата заради заедничко работење 
основната прометна организација што се занимава 
со: . " ' 

1) работи на извозот и увозот на стоки; 
2) работи на прометот на стоки на големо; 
3) определени работи на стопански услуги со 

странство. 
Под определени работи на стопански услуги го 

странство, во смисла на став 1 точка 3 од овој член 
се подразбираат: 

1) работите на меѓународната шпедиција; 
2) меѓународните сообраќај но-агенци ски работи; 
3) работите на застапување на странски фирми 

— во случаите определени со овој закон; 
4) работите на посредување во надворешнотр-

говсииот промет; 
5) работите на посредување во туристичкото 

работење со странство. 

III. СЛУЧАИ И УСЛОВИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА 

Член 13 
Основната прометна организација задолжител-

но ги здружува трудот и средствата заради заед-
ничко работење со основната производна органи-
зација: 

1) кога прометната организација извезува или 
продава на големо на домашниот пазар производи 
од производствени организации; 

2) кога прометната организација ја снабдува 
производната организација со репродукционен ма-
теријал или со опрема од увоз; 

3) кога прометната организација Се занимава 
со определени работи на стопански услуги со 
странство за потребите на производната организа-
ција, и тоа: 

— со работи од меѓународната шпедиција; 
— со меѓународни сообраќај но-агенциски ра -

боти; 
— со работи на застапување на странски фир-

ми во случаите во кои основната производна 
организација потрајно се снабдува со опрема, ре* 
зервни делови и со репродукционен материјал; 

— со работи на посредување feo кадворешвсте-
гове киот промет; 

— со работи на посредување во ^туристичкото 
работење со странство. 
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Член 14 
Основната прометна организација, во случаите 

од член 13 на овој закон, е должна да ги здружува 
трудот и средствата заради заедничко работење со 
основната производна организација со која потрај-
но работи. 

Под потрајно работење, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбира работењето што се уреду-
ва врз потрајни основи и врз заеднички интереси 
за период од пет или повеќе години. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, како потрајно работење се смета и работење-
то што трае, зависно од карактерот на работењето, 
и помалку од пет години, а најмалку една година. 

Член 15 
Основната прометна организација која е дол-

жна да ги здружува трудот и средствата заради 
заедничко работење со основната производна 
организација, должна е најмалку половината од 
својот вкупен приход да го остварува врз основа 
на приходот од заедничкото работење. 

Основната прометна организација од став 1 на 
овој член не може да врши работи на промет од-
носно на услуги ако не го исполнила условот од 
тој став. 

IV. НАЧИН И ФОРМИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУ-
ДОТ И СРЕДСТВАТА 

Член 16 
Основната прометна организација и основната 

производна организација што ги здружуваат тру-
дот и средствата заради заедничко работење, меѓу-
себните односи од заедничкото работење ги уреду-
ваат со самоуправни спогодби за здружување на 
трудот и ^средствата заради заедничко работење, во 
согласност со одредбите на овој закон. 

Основната прометна организација и основната 
производна организација склучуваат самоуправна 
спогодба за заедничките основи на планот и други 
самоуправни спогодби и договори со кои ги уреду-
ваат меѓусебните односи и донесуваат други акти 
за остварувањето на заеднички утврдените цели и 
задачи во наредната година, во согласност со само-
управната спогодба за здружувањето на трудот и 
средствата заради заедничко работење. 

Член 17 
Основната прометна организација и основната 

производна организација трудот и средствата зара-
ди заедничко работење можат да ги здружуваат и 
преку работната организација во чијшто состав се, 
односно преку сложената организација на здру-
жен труд во која се здружени, ако е тоа предви-
дено со самоуправната спогодба за здружување во 
работна организација односно за здружување на 
работните организации во чијшто состав се во сло-
жена организација на здружен труд. 

Ако самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и средствата заради заедничко работење се 
склучува преку работна организација односно пре-
ку сложена организација на здружен труд, со таа 
самоуправна спогодба мораат поединечно да се 
утврдат основната прометна организација, и основ-
ната производна организација за кои со таа спогоди 
ба се утврдуваат правата и обврските. 

Самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот и средствата заради заедничко работење, што 
се склучува преку работна организација односно 
преку сложена организација на здружен труд, е 
полноважна откако ќе ја прифатат основните про-
метни организации односно основните производни 
организации за кои со таа спогодба се утврдуваат 
правата и обврските. 

Член 18 
Со самоуправната спогодба за" здружување на 

трудот и средствата заради заедничко работење се 
Уредуваат особено: 

1) целите на здружувањето на трудот и сред-
ствата; 

2) предметот на заедничкото работење (произ-
водство и продажба на определени производи или 
на групи производи на домашниот пазар и на оп-
ределени странски пазари, односно вршењето и ко-
ристењето на одделни услуги во прометот на стоки); 

3) обемот на трудот и средствата што се здру-
жуваат заради заедничко работење, видовите на 
средствата што се здружуваат, намените на здру-
жените средства и начинот на одлучувањето за 
нивно користење; 

4) меѓусебните права и обврски во поглед на 
видот, количеството и квалитетот на производите и 
на роковите за испорака на производите односно 
на услугите од заедничкото работење, на нивното 
чување и на преземањето на соодветни мерки за-
ради производство односно пласман на тие произ-
води односно услуги; 

5) начинот на утврдувањето на заедничката по-
литика на производството, односно на вршењето на 
друга стопанска дејност, и на заедничката полити-
ка за продажба на стоки на големо и за вршење 
стопански услуги, односно извоз и ; увоз или за вр-
шење на други надворешно трговски работи; 

6) начинот на утврдувањето на политиката на 
цените и на цените на производите и на услугите 
што се предмет на заедничкото работење; 

7) случаите на ризик од заедничкото работење, 
условите и начинот и основите и мерилата за под-
несување на ризикот, како и изворите и начинот за 
обезбедување средства за поднесувањето на тој 
ризик; 

8) начинот на остварување на заемната одговор-
ност за унапредувањето на производството односно 
за вршењето на друга стопанска дејност и за уна-
предувањето на продажбата на стоки на големо и 
вршењето стопански услуги, односно извоз и увоз, 
или за вршењето на други надворешнотрговски 
работи; 

9) начинот на усогласување на ставовите за ра-
ботите од заедничкото работење; 

10) начинот на остварување на заедничкиот 
приход односно на заедничкиот доход од заеднич-
кото работење; 

11) основите и мерилата според кои е врши 
распоредување на заедничкиот приход односно на 
заедничкиот доход, начинот на негово р а з р е д у в а -
ње и роковите во кои се врши пресметување на 
заедничкиот приход односно на заедничкиот доход; 

12) начинот на решавање на споровите од заед-
ничкото работење; 

13) начинот и условите за измена на самоуп-
равната спогодба; 

14) начинот и условите за откажување на само-
управната спогодба; 

15) начинот на следењето и оценувањето на из-
вршувањето на обврски утврдени со самоуправната 
спогодба и други прашања од заеднички интерес. 

Член 19 
Предлог за склучување на самоуправна спогод-

ба за здружување на трудот и средствата заради 
заедничко работење можат да поднесат прометната 
организација и производната организација коишто, 
во смисла на овој закон, меѓусебно потрајно ра-
ботат. . . 

Производната организација односно прометната 
организација која примила предлог за склучување 
на самоуправна спогодба за здружување на трудот 
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и средствата заради заедничко работење е должна, 
во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот, 
да го извести поднесувачот дали предлогот го при-
ф а ќ а или не го прифаќа. 

Ако производната организација односно про-
метната организација што го примила предлогот за 
склучување на самоуправна спогодба за здружу-
вање на трудот и средствата заради заедничко ра -
ботење не го извести поднесувачот на предлогот, во 
рок од 30 дена од денот на приемот па предлогот ќе 
се смета дека предлогот не го прифатила. 

Член 20 
Основната прометна организација односно ос-

новната производна организација која е со намера 
да склучи самоуправна спогодба за здружување на 
трудот и средствата заради заедничко работење е 
должна да ги извести организациите на здружен 
друд со кои е со намера да склучи таква самоуп-
равна спогодба за обврските што ги презела порано 
со склучените самоуправни спогодби за здружува-
н а на трудот и средствата заради заедничко рабо-
тење со други организации на здружен труд, што 
се занимаваат со производство односно со промет на 
исти производи или услуги. у 

Ако основната прометна организација односно 
основната производна организација, што склучила 
самоуправна спогодба за здружување на трудот и 
средствата заради заедничко работење, е со намера 
да склучи таква самоуправна спогодба за истородни 
производи односно услуги со други организации на 
здружен труд, должна е за тоа да ги извести орга-
низациите на здружен труд со кои порано склучи-
ла самоуправни спогодби за здружзгвање на трудот 
и средствата заради заедничко работење. 

Член 21 
Основната прометна организација која склучи-

ла самоуправна спогодба за здружување на трудот 
и средствата заради заедничко работење е должна 
таа самоуправна спогодба да ја достави до стопан-
ската комора на републиката односно до стопанска-
та комора на автономната покраина, заради евиден-
тирање, во рок од 15 дена од денот на нејзиното 
склучување, а основната прометна организација 
што се занимава со работи на извозот, увозот или 
со определени работи на стопански услуги со стран-
ство — и до координациониот одбор за организа-
циите на здружен труд што вршат работи од над-
ворешнотрговскиот промет, при надлежниот орган 
во републиката односно во автономната покраина, 
во истиот рок. 

Стопанската комора ка ј која се евидентираат 
самоуправните спогодби За здружување на трудот 
и средствата заради заедничко работење ја анали-
зира нивната содржина и го следи нивното спрове-
дување. 

Ако стопанската комора оцени дека со самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата заради заедничко работење се нарушуваат 
начелата за здружување на трудот и средствата или 
се нарушува единството на југословенскиот пазар, 
се воспоставува монополистичка или друга повлас-
тена положба на пазарот, должна е за тоа да им 
обрне внимание на организациите на здружен труд 
што ја склучиле и за тоа да го извести надлежниот 
општествен правобранител на самоуправувањето, а 
по потреба и друг надлежен орган. 

Член 22 
Основна прометна организација која е должна 

да ги здружува трудот и средствата заради заед-
ничко работење слободно решава за обемот на здру-

жувањето на трудот и средствата со одделна основ-
на производна организација, во согласност со сво-
ите интереси за заедничко работење. 

Основната производна организација слободно 
решава со која основна прометна организација ќе 
здружи труд и средства и во кој обем, во соглас-
ност со своите интереси за заедничко работење. 

- Член 23 
Основната прометна организација и основната 

производна организација можат да ги здружуваат 
трудот и средствата заради прозиводство на опре-
делени стоки односно заради вршење на определе-
ни услуги, како и заради унапредување на произ-
водството и прометот и проширување на постојните 
и лк изградба на нови капацитети за производство 
на стоки односно за вршење услуги и за промет на 
стоки односно услуги. 

Член 24 
Ако основната прометна организација ги здру-

жува трудот и средствата со основна производиа 
организација во составот на работна организација, 
меѓусебните односи во здружувањето на трудот и 
средствата во заедничкото работење и во оствару-
вањето на заедничкиот приход ги уредуваат со са-
моуправната спогодба за здружување во работна ор-
ганизација или со самоуправната спогодба за здру-
жување на трудот и средствата заради заедничко 
работење. 

Ако основната прометна организација ги здру-
жува трудот и средствата со основната производна 
организација здружена ЕО сложена организација, на 
здружен труд, во деловна заедница или во друга 
форма на здружување на трудот и средствата, ме-
ѓусебните односи во здружувањето на трудот и 
средствата во заедничкото работење и во оствару-
вање на заедничкиот приход ги уредуваат со само-
управната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата заради заедничко работење. 

V. ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ 

Член 25 
Тргнувајќи од општествената поделба на тру-

дот, од специјализацијата и функцијата на произ-
водството и на прометот во општествената репро-
дукција, основната прометна организација и основ-
ната производна организација што ги здружуваат 
трудот и средствата, во рамките на заедничкото ра-
ботење: 

1) самостојно ги вршат работите што се одне-
суваат на нивната дејност, во согласност со целите 
и задачите што се утврдени со самоуправната спо-
годба за основите на заедничкиот план; 

2) меѓусебно ги усогласуваат обемот и динами-
ката на работите од заедничкото работење што се 
однесуваат на нивната дејност и заемно се одговор-
ни за навременото извршување на тие работи во 
обемот утврден со спогодбата; 

3) вршат и други работи утврдени со самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот и 
*ствата заради заедничко работење. 

Член 26 
Предмет на заедничкото работење е производ 

или група производи за кои основната прометна 
организација и основната производна организација 
се спогодиле да се произведуваат односно прода-
ваат на домашниот или на странскиот пазар, или ос-
новната прометна организација да ги набавува за 
основната производна организација заради вршење 
на дејноста, како и заради даваше или пласман на 
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стопански, услуги што тие ги утврдиле со самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата заради заедничко работење. 

Член 27 
Основната прометна организација и основната 

производна организација што ги здружуваат тру-
дот и средствата заради заедничко работење, на 
домашниот пазар и на странскиот пазар го следат 
и го истражуваат движењето на понудата и на по-
барувачката и цените на производите односно на 
услугите што се предмет на заедничкото работење. 

Организациите од став 1 на овој член спогодбе-
но ги утврдуваат начинот, организацијата и финан-
сирањето на истражувањето на пазарот за пласман 
на производите односно на услугите што се пред-
мет на заедничкото работење. 

Член 28 
Во согласност со самоуправната спогодба за 

основите на заедничкиот план, основната прометна 
организација и основната производиа организација 
што ги здружуваат трудот и средствата заради 
заедничко работење, со планот за производство и 
промет или со друг соодветен акт, за секоја кален-
дарска година, ги утврдуваат особено: 

1) обемот на производите односно на услугите 
што се предмет на заедничкото работење — за на-
редната година; 

2) политиката на 'цените на производите однос-
но на услугите што се предмет на заедничкото ра-
ботење ; 

3) височината и начинот на обезбедувањето на 
обртните средства потребни за остварување на про-
изводството и продажбата на производите односно 
на услугите што се предмет на заедничкото рабо-
тење; 

4) височината на заедничкиот приход што ќе Се 
оствари во календарската година. 

Член 29 
Основната прометна организација и основната 

производна организација што ги здружуваат трудот 
и средствата заради заедничко работење се должни 
да ги обезбедат и здружат обртните средства по-
требни за производство односно за вршење услуги 
и за вршење промет од заедничкото работење.. 

Основната прометна организација и основната 
производна организација обезбедуваат обртни сред-
ства за намените, во обемот и под условите што се 
утврдени со самоуправната спогодба за здружување 
на трудот и средствата заради заедничко работење. 

Член 30 
Основната прометна организација и основната 

производна организација што заеднички работат ги 
здружуваат средствата, кога е тоа неопходно, за-
ради заедничко вложување во изградба на објекти 
и за набавка на опрема за производство и промет 
на стоки односно на услуги што се предмет на 
заедничкото работење, како и за други намени 
утврдени со самоуправната спогодба за здружување 
на трудот и средствата заради заедничко работење. 

Средствата од став 1 на овој член можат да се 
користат само за намените утврдени со самоуправ-
ната спогодба од тој став. 

Член 31 
Основната прометна организација и основната 

производна организација што ги здружуваат трудат 
и средствата заради заедничко работење спогодбе-
но ги усогласуваат ставовите за заедничките работи 
што произлегуваат од здружувањето на трудот и 
средствата, на начинот утврден со самоуправната 
спогодба за здружување на трудот и средствата за-
ради заедничко работење. 

Член 32 
Основната прометна организација и основната 

производна организација што ги здружуваат тру-
дот и средствата заради заедничко работење склу-
чуваат самоуправна спогодба за основите на заед-
ничкиот план, донесуваат заеднички план и ги 
утврдуваат мерките за спроведување на таа само-
управна спогодба и на планот. 

Член 33 
Со самоуправната спогодба за основите на заед-

ничкиот план основната прометна организација и 
основната производна организација утврдуваат осо-
бено : 

1) видовите и квалитетот на производите од-
носно на услугите што се предмет на заедничкото 
работење; 

2) обемот на работите во заедничкото работење; 
3) развојот на капацитетите за производството 

и на прометот на стоки односно услуги што се 
предмет на заедничкото работење; 

4) обемот и начинот на обезбедувањето на сред-
ствата што се здружуваат за остварување на заед-
нички утврдената програма за проширување и мо-
дернизација на постојните капацитети и за изградба 
на нови; 

5) прометот на стоки и услуги што се предмет 
на заедничкото работење; 

6) мерките за унапредување и усовршување на 
квалитетот на производите односно на услугите 
што се предмет на заедничкото работење, за подоб-
рување на нивниот квалитет, како и за зголему-
вање на можностите за пласман на производите 
односно на услугите на одделни пазари; 

7) стандардите на материјалните трошоци и 
мерилата за утврдување на стапките на амортиза-
цијата; 

8) основите и мерилата за формирање на це-
ните; 1 • ' 

9) другите општи услови за продажба на про-
изводи односно за вршење услуги во заедничкото 
работење. 

Член 34 
Основната прометна организација и основната 

производна организација се должни во основите на 
своите планови да ги вклучат обврските утврдени 
со самоуправната спогодба за основите па заеднич-
киот план. 

Член 35 
Основната прометна организација и основната 

производна организација се должни редовно да го 
следат и оценуваат извршувањето на обврските 
што ги утврдиле со самоуправната спогодба за 
основите на заедничкиот план, во роковите утвр-
дени со таа самоуправна спогодба. 

VI. ЗАЕДНИЧКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ 

Член 36 
Ризикот од заедничкото работење го поднесу-

ваат основната прометна организација и основната 
производна организација што учествуваат во заед-
ничко работење. 

Основната прометна организација и основната 
производна организација што ги здружуваат трудот 
и средствата заради заедничко работење должни 
се.со самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и средствата заради заедничко работење да 
ги утврдат случаите на ризик од заедничкото ра-
ботење, начинот на осигурувањето од ризик, осно-
вите и мерилата за поднесување на ризикот, како 
и начинот на обезбедувањето средства за отстрану-
вање на последиците од настанатиот ризик. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 ноември 1980 

Член 37 
Како ризик од заедничкото работење, покрај 

случаите утврдени во член 74 на Законот за здруже-
ниот труд, се смета и ризикот настанат: 

1) поради промена на условите на домашниот 
пазар и на странскиот пазар, што основната про-
метна организација и основната производна органи-
зација не можеле да ги предвидат или врз кои не 
можеле да влијаат; 

2) поради промени на економските инструменти, 
на девизните или надворешнотрговските прописи 
или на курсевите на странските валути; 

3) во другите случаи предвидени со самоуправ-
ната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата заради заедничко работење. 

Член 38 
Ако во текот на применувањето на самоуправ-

ната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата заради заедничко работење, производите што 
се предмет на заедничкото работење не бидат про-
изведени, или ако се произведени а не се прода-
дени во утврдениот рок, основната прометна орга-
низација и основната производна организација го 
поднесуваат ризикот што од тоа ќе настане, на на-
чинот утврден во таа самоуправна спогодба. 

Ако основната прометна организација и основ-
ната производна организација со самоуправната 
спогодба од став 1 на овој член не го предвиделе 
начинот на поднесувањето на ризикот во случаите 
од тој став, ќе се смета дека тие се согласиле, во 
рамките на заедничкото работење, основната про-
изводна организација да го поднесува ризикот за 
производството на стоките односно за вршењето на 
услугите, а основната прометна организација — за 
пласманот на производите односно на услугите. 

Член 39 
Средствата за поднесување на ризикот од заед-

ничкото работење се обезбедуваат со формирање на 
посебен фонд на ризикот или на друг начин, 
утврден со самоуправната спогодба за здружување 
на трудот и средствата заради заедничко работење. 

За обезбедувањето средства за поднесување на 
ризикот од заедничкото работење, основи и мерила 
можат да бидат: учеството во заедничкото работе-
ње, учеството БО заедничкиот приход, степенот на 
ризикот или други основи и мерила утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување на трудот 
и средствата заради заедничко работење. 

Со самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и средствата заради заедничко работење се 
утврдува и начинот на користењето на средствата 
што се обезбедуваат за поднесување на ризикот од 
заедничкото работење. 

VII. НАЧЕЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗАЕДНИЧ-
КИ ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД 

Член 40 
Работниците во основната прометна организа-

ција и работниците во основната производна орга-
низација што ги здружуваат трудот и средствата 
заради заедничко работење заеднички го оствару-
ваат доходот со учество во заедничкиот приход 
остварен на производите односно со услугите што 
се предмет на заедничкото работење, во согласност 
со сојузниот закон. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за прекршок основна прометна организација 
односно основна производна организација: 

1) ако не ги извести основните организации на 
здружен труд што се занимаваат со производство 
односно со промет на исти производи или услуги, 
со кои има намера да склучи самоуправна спогодба 
за здружување на трудот и средствата заради заед-
ничко работење, за обврските што ги презела со 
порано склучените самоуправни спогодби за здру-
жување на трудот и средствата заради заедничко 
работење со други организации на здружен труд 
(член 20 став 1); 

2) ако не ја извести организацијата на здружен 
труд со која порано склучила самоуправна спогодба 
за здружување на трудот и средствата заради заед-
ничко работење дека има намера да склучи таква 
самоуправна спогодба за истородни производи или 
услуги со друга организација на здружен труд 
(член 20 став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во основната прометна организа-
ција односно во основната производна организа-
ција. 

Член 42 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок основната прометна органи-
зација ако склучената самоуправна спогодба за 
здружување на трудот и средствата заради заед-
ничко работење не ја достави до стопанската ко-
мора на републиката односно до стопанската комо-
ра на автономната покраина, заради евидентирање, 
во рок од 15 дена од денот на нејзиното склучува-
ње, а основната прометна организација, што се за-
нимава со работи на извозот, увозот или со опре-
делени работи на стопански услуги со странство — 
во истиот рок и до координациониот одбор за орга-
низациите на здружен труд што вршат работи од 
надЕорешнотрговскиот промет, при надлежниот 
орган во републиката односно во автономната по-
краина во истиот рок (член 21 став 1); 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во основната прометна организа-
ција. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Основната прометна организација што е долж-

на да ги здружува трудот и средствата заради 
заедничко работење со основната производна орга-
низација со која потрајно работи е должна склуче-
ната самоуправна спогодба за трајна соработка и 
другите самоуправни спогодби и договори што се 
однесуваат на трајната соработка да ги усогласи 
со одредбите на овој закон во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Основната прометна организација од став 1 на 
овој член е должна најмалку една половина од 
вкупниот приход да го остварува врз основа на 
заедничкиот приход од заедничкото работење на ј -
доцна во рок од три години од денот на влегува-
њето на овој закон во сила. 

Член 44 
Ако основната прометна организација во рокот 

од член 43 став 1 на овој закон не ги усогласи 
самоуправните спогодби и другите самоуправни 
акти, односно не ги исполни условите од член 43 
став 2 од овој закон, работите склучени со основ-
ната производна организација може да ги заврши 
најдоцна во натамошниот рок од шест месеци или, 
пред истекот на тој рок. да fi ги отстапи на друга 
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организација на здружен труд регистрирана за 
соодветната дејност на прометот на СТОКРХ и услуги. 

Член 45 
Основната прометна организација што се зани-

мава со работи на извозот и увозот, која до денот 
на влегувањето во сила на овој закон е запишана 
во судскиот регистар за вршење на работи од над-
ворешнотрговскиот промет според одредбите од За -
конот за прометот на стоки и услуги со странство, 
не е должна повторно да се запишува во судскиот 
регистар. 

Член 46 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат од 

1 јануари 1981 година. 

Член 47 
Овој закон влегува во сила оомиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

987. 

Врз основа на членх 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕ-
МОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година. 

П бр. 37 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. Р. 

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

3 А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 
НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИ-
РАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за основите на системот на опште-

ственото планирање и за општествениот плач на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ"» бр. 6/76), по 
член 127 се додава нов член 127а, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите на член 122 на овој 
закон, ако Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година не може да се до-
несе до почетокот на планскиот период, Сојузниот 
извршен совет ќе предложи Резолуција за основ-
ните насоки и рамки на политиката на општестве-
но-економскиот развој и за извршувањето на склу-
чените договори за основите на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, 

во 1981 година, како и други акти што се донесу-
ваат истовремено со таа резолуција. 

Со донесувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година ќ е 
се донесе и резолуција за остварувањето на тој 
план во 1981 година и други акти што се донесуваат 
истовремено со таа резолуција, односно ќе се извр-
ши неопходното усогласување на актите од став 1 
на овој член." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавзгвањето во „Службен лист на СФРЈ". 

988. 

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 ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО VI ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗ-

ВОЈ (IDA) 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за учество на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во VI пополнување на сред-
ствата на Меѓународното здружение за развој (IDA), 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот иги републиките и покраините од 26 ноем-
ври 1980 година. 

П бр. 38 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвпетин Мијатовић, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО VI ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕ-

НИЕ ЗА РАЗВОЈ tfDA) 

Член 1 
За учеството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија во VI пополнување на сред-
ствата на Меѓународното здружение за развој (IDA) 
се обезбедуваат средства во вкупен износ од 
381,140.000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат во буџетите на федерацијата за одделни го-
дини, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година 
— 127,046.700 динари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година 
— 127,046.700 динари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година 
— 127,046.700 динари. 
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Член 3 
Средствата утврдени во член 2 на овој закон 

можат, на барање од Меѓународното здружение за 
развој, да се користат-

1) во динари — за плаќање на испорачана опре-
ма и извршени услуги од страна на југословенските 
организации на здружен труд; 

2) во девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

Член 4 
По барања на Меѓународното здружение за раз-

ве, конверзијата на динарите ја врши Народната 
банка на Југославија врз товар на текуштите де-
визни резерви. 

Член 5 
Средствата обезбедени со овој закон се водат 

ка ј Народната банка на Југославија, на посебна 
смтека 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

989. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НД 

ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за ограничување на користењето и дви-
жењето на патничките и другите моторни возила 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собор од 26 ноември 1080 година. 

П бр. 39 
26 ноември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателетвото на 
СФРЈ, 

Цвиетип Мијатовић, е. 0. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Законот за ограничување на користењето и 

д р ж е њ е т о на патничките и други моторни возила* 
(.,Службен лист на СФРЈ'4, бр. 18/79 и 30/79) во член 
3 по зборовите: „Југословенската народна армија", 
се додаваат зборовите: „односно регистарска табли-
ца на територијалната одбрана". 

Член 2 
Член 4 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во .»Службен лист на СФРЈ". 

999 . 

Врз основа на член 286 став 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 26 став 3 од Законот за Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини и по прибоЕеното ми-
слење од Сојузниот извршен совет и од извршните 
совети на собранијата на републиките и собранија-
та на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ни! е од 26 неомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И 
НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ЗА 1978 ГОДИНА 

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на-
столарски недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за 1978 година што ја донесе Со-
бранието на Фондот со својата Одлука 02 бр. 78/3-79 
од 28 февруари 1979 година, и Извештајот за рабо-
те.Бето на Фондот на федарцијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини во 1978 го-
дина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 150 
26 ноември 1980 година. 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките^ 

и покраините, 
Зоран Нолич, е. р. 

991* 

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 26 став 3 од Законот 
за Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и автономни покраини и по прибаве-
ното мислење од Сојузниот извршен совет и од 
извршните совети на собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 26 ноември 1880 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
Њ Е НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-

НОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1979 ГОДИНА 

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондов 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-> 
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вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за 1979 година, што ја до-
несе Собранието на Фондот со својата Одлука 02 
бр. 85/5-80 од 28 февруари 1980 година ,и Извешта-
јот за работењето на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-

в о л н о развиените републики и автономни покраини 
во 1980 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр, 266 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Поли'1, е. р. 

992. 

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, а ЕО врска со член 12 ст. 1 и 2 и 
член 18 од Законот за Сојузниот суд, Собранието 
на СФРЈ на предлог од Комисијата за избор и име-
нувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 
ноември 1980 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 ноември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СУД 

Се разрешува од должноста претседател на 
Сојузниот суд Перо Коробар, на лично барање, со 
31 декември 1980 година. 

II 

За претседател на Сојузниот суд се избира д-р 
Мирко Перовиќ, судија на Сојузниот суд, со 1 
јануари 18Ѕ1 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 341 
26 ноември 1930 година 

Белград 

I Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

993. 

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 ст«« 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 7 и 12 од 
Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања на 
седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 
година и на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД 

За судија на Сојузниот суд се избира Марко 
Глигоровиќ, судија на Уставниот суд на Социјали-
стичка Република Црна Гора. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 342 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стана Томановиќ 

-Арнесен, е. р. 

994. 

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став^ 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 7 и 12 од 
Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 
година и на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД 

За судија на Сојузниот суд се избира, со 1 ја-
нуари 1981 година, Таип Таипи, поранешен судија 
на Уставниот суд на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 342 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стана Томашевић 

-Арнесен, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стана ЈГомашевиЅ 

-Арнесев, е. p . . 
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995. 

Врз основа на член 3 од Законот за ограничу-
вање на користењето и движењето на патничките и 
други моторни возила („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/79 и 30/79), и на член 39 став 3 од Законот 
за основите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕТО И 

КОРИСТЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Уредбата за ограничување на брзината на 

движењето и користењето на моторните возила 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/79, 32/79, 60/79 и 
18/80), во член 3, на крајот од точка 3 се додаваат 
точка и запирка и зборовите: „како и возила на 
автошколи за обука на возачи". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 580 
20 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен 'извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

998. 

Врз основа на чл. 1 до 5 и член 8 од Законот 
за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ КОВАНИ 
ПАРИ ПО ПОВОД СМРТТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО 

1. Народната банка на Југославија ќе издаде 
по повод смртта на Претседателот на Републиката 
Јосип Броз Тито пригодни сребрени ковани пари 
во апоен од 1.000 динари. 

2. Народната банка на Југославија ќе издаде 
1,000.000 парчиња пригодни сребрени ковани пари 
од точка 1 на оваа одлука во вкупен износ од 
1.000,000.000 динари, од кои ќе бидат изработени 
и тоа: 

1) во обична техника со висок с ја ј — 800.000 
парчиња во износ од 800,000.000 динари; 

2) во специјална техника со високосјајни рамни 
површини и со матирани релјефни детали на пригод-
ните мотиви — 200.000 парчиња во износ од 200,000.000 
динари. 

3. Пригодните сребрени ковани пари од точка 
1 на оваа одлука изработени во обична техника со 
висок сјај ќе бидат изработени од сребро со финост 
750/1000, а во специјална техника со високосјајни 
рамни површини и со матирани релјефни детали 
на пригодните мотиви ќе бидат изработени од сре-
бро со финост 925/1000, и ќе имаат тежина од 26 
грама и пречник: од 38 милиметри. 

Дозволено е отстапување од тежината на соков 
одае^нц, пар^е на пригодни сребрени ковани пари 

од 8%о (промили) над и до 20%о (промили) под те-
жината наведена во став 1 на оваа точка. 

4. Изгледот на пригодните сребрени ковани па-
ри од точка 1 на оваа одлука е следниот: 

1) на лицето: во средината е ликот на Претсе-
дателот на Републиката Јосип Броз Тито, а околу 
ликот кружно е испишан текстот со латиница: 
„Јосип Броз Тито 1892—1980"; . 

2) на опачината: во средината се наоѓаат црте-
ж и на границата и на грбот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и ознака за 
годината на издавањето: „1980" со контура на гло-
бусот во заднината. Околу наведените обележја 
кружно се испишани називот: „СФР Југославија", 
со латиница и ќирилица, бројчаната ознака на 
вредноста: ..1.000" и зборовите: „динара", со лати-
ница и ќирилица, „динари" со ќирилица и „динар-
јев" со латиница; 

3) работ: порабен со рецки. 
5. ПррЈГодните сребрени ковани пари од точка 

1 на оваа одлука изработени во обична техника со 
висок сјај ќе се продаваат по нивната номинална 
вредност зголемена за трошоците на специјалното 
пакување, а оние што се изработени со специјална 
техника со високосјајни рамни површини и со му-
тирани релјефни детали на пригодните мотиви ќе 
се продаваат по цена поголема од нивната номи-
нална вредност. 

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

Е. п. бр. 581 
20 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

997. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометов 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен севет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на 'стоките 
чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/78, 25/79, 54/79, 34/80, 41/80 и 61/80), 
во Списокот на стоките за кои се утврдуваат; ус-
ловите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа 
одлука, во колоната 3 се врши следната измена: 

Тарифен Наименување Поранешната Се заменува 
број на стоките кратенка за со кратен-

стоковниот ; ката за 
режим на стоковни-

извозот от режим 
на извозот 

12.06/1 хмељ Л Б А Д« 
~ """" • ; . * v 

2. Измената на Одлуката за определување п&к 
стоките чиј увоз и извоз е регулиран во поглед на 
стоковниот режим на извозот на хмељ, извршена 
со оваа одлука, важи до 31 декември 1980 година. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е, п, бр. 582 
20 ноември 1980 година ' 

Белград ј

> 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Изо Манган, е. р. 

998. 

Врз основа на член 331 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДАЧИ И РАБОТИ ШТО ДАВА-
АТ СВЕЧЕНА ИЗЈАВА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ТЕКСТОТ НА СВЕЧЕНАТА ИЗЈАВА 

1. Во сојузните органи на здравата, во сојуз-
ните организации и во стручните и други служби 
на Сојузниот извршен совет, пред стапувањето на 
должност свечена изјава даваат: 

1) работниците на задачи и работи на раково-
дители на основни организациони единици и на ор-
ганизациони единици во состав на основните орга-
низациони единици во основната дејност на орга-
нот, и тоа: 

— началник на центар; 
— началник на управа; 
— началник, односно шеф на служба; 
— шеф на кабинет; 
— началник на одделение; 
— шеф на отсек; 
— раководител на група; 
— водител на реферат; 
— шеф на биро; 
— самостоен извршител. 
2) работниците со посебни овластувања кои со 

согласност од Сојузниот извршен совет ги назна-
чува и разрешува функционерот што раководи со 
сојузен орган на управата, сојузна организација и 
со стручна и друга служба на Сојузниот извршен 
совет; 

3) работниците на задачи и работи што имаат 
овластувања за решавање во управни предмети, 
ов л гету вања за вршење инспекциско-контролни ра-
боти и работниците што ќе ги овласти функционе-
рот во управната постапка и во одлучувањето за 
одделни предмети да донесуваш' решенија; 

4) работниците на задачи и работи на помошен 
наредбодавец; 

5) работниците на задачи и работи на народна-
та одбрана; 

6) работниците на задачи и работи во писарни-
ца и други работници во органот кои во процесот 
на работата доаѓаат во контакт со акти од довер-
лива и строго доверлива природа, како и работни-
ците на задачи и работи на сметкополагач и на 
шеф на книговодство. 

2. Замениците на функционери што ги именува 
Сојузниот извршен совет раководните работници и 
работниците на задачи и работи утврдени со оваа 
одлука, пред стапувањето на должност ја даваат 
следната свечена изјава: 

„Изјавувам дека доверената ми должност ќе ја 
вршам одговорно и совесно, дека во својата работа 
.ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, сојузните 

, закони, другите прописи и општите акти на Собра-
нието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, дека 
ќе се борам за остварување на власта на работнич-
ката класа и на сите работни луѓе и за развиток на 
социјалистичкото самоуправно општество и дека во 
вршењето на задачите и работите исклучиво ќе се 
раководам од заедничките интереси на работните 
луѓе, на народите и народностите, на * републиките 
и автономните покраини." 

Службата за персонални работи при Сојузниот 
извршен совет се грижи за давање свечена изјава 
на замениците на функционери што ги именува 
Сојузниот извршен совет и на раководните работ-
ници во сојузните органи на управата, сојузните 
организации и стручните и други служби на Сојуз-
ниот извршен совет. 

3. Работниците што на денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука се затекнале на работа во со-
јузните органи на управата, во сојузните органи-
зации и во стручните и други служби на Сојузниот 
извршен совет, а кои според одредбите на оваа од-
лука се должни да дадат свечена изјава, а според 
постојната одлука тоа не биле должни, ќе дадат 
свечена изјава до 31 декември 1980 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на работниците на определени работни места 
што даваат свечена изјава („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/74) и Одлуката за утврдување на 
текстот на свечената изјава („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/74). 

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

Е. п. бр. 583 
20 ноемвои 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, . 
д-р Иво Марган, е. р. 

999. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
Њ Е НА МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ-

ТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Одлуката за определување на максимал-
ни цени за производите на црната металургија 
(..Службен лист на СФРЈ", бр, 43/80) точка 4 се 
брише. 

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

Е. п. бр. 585 
20 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Морган, е. р. 
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1000. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Panorama" број 758 од 
27 октомври 1980 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/568 
10 ноември 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

1001. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), Сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA REPUBBLICA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „La Repubblica" број 234 
од 14 октомври 1980 година, што излегува на ита-
лијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/563 
30 октомври 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

1002. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER, ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung" број 245 од 21 октомври 1980 година,, што 
излегува на германски јазик во Франкфурт, Со-
јузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/914 
31 октомври 1980 година 

Белград ^ 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

1003. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „B1LP" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на весникот „Bild" број 240/42 од 14 ок-
томври 1980 година, што излегува на германски ј а -
зик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/911 
30 октомври 1980 година 

Белград 

Заменик — сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р, 

1004. 

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИН-
СКИТЕ УРЕДИ, ОДНОСНО ОПРЕМА ШТО МО-
Ж А Т ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО 
СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИ-
ЧКО УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА 
ГАРАНТНИОТ РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕ-
ДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ УРЕДИ, ОДНО-

СНО ОПРЕМА 

1. Електромедицинските уреди, односно опрема 
кои, во смисла на член 43 став 2 и член 51 од За-
конот за стандардизацијата, организациите на здру-
жен труд можат да ги пуштаат во промет на ју-
гословенскиот пазар само ако се снабдени со гаран-
тен лист и со техничко упатство и за кои мораат 
да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обез-
беденото сервисирање се: 

а) електромедицински уреди, односно опрема за 
детекција и регистрација на биоелектрични сигна-
ли, со додатна обработка на сигналите или без до-
датна обработка на сигналите, и тоа: 

1) електрокардиографи: 
— без додатна обработка на сигналите, 
— со додатна обработка на сигналите; 
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2) електроенцефалографи: 
— без додатна обработка на сигналите, 
— со додатна обработка на сигналите; 

3) електромиографи: 
— без додатна обработка на сигналите, 
— со додатна обработка на сигналите; 

4) електромедицински уреди, односно опрема за 
функционална дијагностика на срцето; 

5) други електромедицински уреди, односно оп-
рема за детекције и регистрација на биоелек-
трични сигнали: 
— без додатна обработка на податоците, 
— со додатна обработка на податоците; 

6) електромедицински уреди, односно опрема за 
детекције и регистрација на биолошки параметри, 
освен на биоелектрични сигнали, со додатна обра-
ботка на сигналите или без додатна обработка на 
сигналите, и тоа: 

1) уреди, односно опрема за функционална ди-
јагностика на белите дробови; 

2) уреди, односно опрема за термографија; 
3) други електромедицински уреди, односно оп-

рема за детекција и регистрација на биолош-
ки параметри: 
— без додатна обработка на сигналите, 
— со додатна обработка на сигналите; 

в) електромедицински уреди, односно опрема за 
дијагностика со помош на електрична стимулација, 
и тоа: 

1) без додатна обработка на сигналите, 
2) со додатна обработка на сигналите; 
г) електромедицински уреди, односно опрема за 

детекције и регистрација на биолошки параметри, 
освен на биоелектрични сигнали, што користат над-
ворешно дејство на електрична енергија, со додат-
на обработка на сигналите или без додатна обработ-
ка на сигналите, и тоа: 

1) уреди, односно опрема за офталмолог ја: 
2) уреди, односно опрема за ендоскопија; 
3) други електромедицински уреди, односно оп-

рема за детекција и регистрација на биолош-
ки параметри: 
— без додатна обработка на сигналите, 
— со додатна обработка на сигналите; 

д) електромедицински уреди, односно опрема за 
светлосна, акустична, топлинска и механичка сти-
мулација; 

ѓ) електромедицииски дијагностичко-реанима-
циски уреди, односно опрема за интензивна нега 
(комплети), и тоа: 

1) во здравствени организации на здружен 
труд, 

2) во коли за брза помош; 
е) електромедицински уреди, односно опрема за 

детекције и регистрација на биолошки параметри, 
што користат надворешно дејство на енергија,, освен 
електрична енергија со додатна обработка на сигна-
лите или без додатна обработка на сигналите, и тоа: 

1) реидген-уреди, односно опрема за дијагности-
ка: 
— компјутеризира!«!, 
— со засилува чи и со ТВ синџир, 
— подвижни флуорографи, 
— радиографски камери, 
— други; 

2) уреди, односно опрема за ултразвучна дијаг-
ностика: 
— преносни, 
— Други; 

3) дијагностички уреди, односно опрема во нук-
леарната медицина: 
— компјутеризира ни, 
— други; 

4) други уреди, односно опрема за детекција и 
регистрација на биолошки параметри: 
— без додатна обработка на сигналите, 
—- со додатна обработка на сигналите; 

ж) електромсдицински уреди, односно опрема, 
што користат надворешно дејство на електрична 
енергија за терапија, и тоа: 

1) стимулатори и шок-уреди, односно опрема за 
терапија, функционална терапија и рехаби-
литација, аналгезија и психотерапија; 

2) стимулатори и шок-уреди5 односно опрема за 
реанимација; 

з) други уреди, односно опрема, што користат 
надворешно дејство на електрична енергија 
за терапија; -

3) електромедицииски уреди, односно опрема, 
што за терапија користат други форми на енергија, 
и тоа: 

1) рендген-уреди за терапија; 
2) тераписки уреди, односно опрема во нукле-

арната медицина; 
3)* електромедиципски уреди, односно опрема за 

физикална терапија и рехабилитација; 
4) други уреди, односно опрема за озрачување; 
ѕ) електромедицински уреди, односно опрема за 

хирургија, и тоа: 
1) високофреквентни хируршки уреди, односно 

опрема; 
2) ласерски хируршки уреди, односно опрема; 
3) електромотор?^! хируршки уреди, односно оп-

рема; 
4) електромедицински хируршки уреди, односно 

опрема; 
и) електромедицински уреди, односно опрема, 

што се наменети за воведување, односно отстрану-
вање на органтски течности и гасови од телото на 
пациетот, и тоа: 

1) за хируршки сали, 
2) други; 
ј) електромедицински уреди, односно опрема за 

одржување или замена на витални животни функ-
ции, што се наменети за имплантација, и тоа: 

1) стимулатори на срцевата активност, 
2) други; 
к) електромедицински уреди, односно опрема за 

подражавање или замена на витални животни фун-
кции, што не Ge наменети за имплантација, и тоа: 

1) хемодијализатори; 
2) електромедицински уреди, односно опрема за 

вештачка вентилација на белите дробови, 
инхалацпона анестезија и инфузија од сите 
видови; 

3) електромедицински уреди, односно опрема за 
екстракорпорална циркулациј а; 

4) инкубатори и хипербарични комори од сите 
видови; 

5) други уреди, односно опрема; 
л) електромедицински уреди, односно опрема за 

подражавање или замена на животните функции, 
освен на виталните функции, што се наменети за 
имплантација; 

л>) електромедицински уреди, односно опрема за 
подражавање или замена на животните функции, 
освен на виталните функции, што не се наменети за 
имплантација, и тоа: 

1) уреди, односно опрема за контрола и реха* 
би литанија на слухот; 

2) уреди, односно опрема за помош на слепите; 
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3) сите видови ортопетски и протетски механизми; 
4) други уреди, односно опрема; 
м) клиничка лабораториска опрема која во нор-

мални услови на работа користи електрична енер-
гија, и тоа: 

1) електромедицински уреди, односно опрема за 
биохемиски анализи:. 

„вградени" автоматизирани системи, 
— преносни уреди односно опрема; 

2) центрифуги и сепаратори; 
3) електрична опрема за трансфузија на крв; 
4) друга лабораториска опрема; 
н) медицинска опрема што во нормални услови 

на работа користи електрична енергија, и тоа: 
1) електрични подвижни операциони маси; 
2) електрични подвижни болнички кревети; 
3) електрични подвижни забарски столови; 
4) стерилизатори и греачи: 

— вградени, 
— подвижни; 

5) операциони ламби; 
њ) електромедицинска комуникациона, аудови-

Зуелна и електроинспекциска опрема; 
0) уреди, односно опрема за чување и обработ-

ка на биолошки сигнали и слики, и тоа: 
1) магнетофони и електрични сметачи; 
2) други уреди, односно опрема; 
п) електронски сметачи наменети за употреба 

во здравствени објекти, и тоа: 
1) електронски сметачи што при употреба доа-

ѓаат во непосреден контакт со пациентот; 
2) други. 
2. Времето на траењето на гарантниот рок за 

елехтЈзомедицинските уреди, односно опремата од 
точка 1 на оваа наредба не може да биде покусо од 
една година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, за електромедицинските уреди, односно оп-
ремата за одржување или замена на виталните жи-
вотни функции, што се наменети за имплантацггја-
та од точка 1 под ј) на оваа наредба, гарантниот рок 
не може да биде покус, и тоа: 

1) од три години — за стимулатори на срцевата 
активност; 

2) од две години — за други стимулатри за им-
плантација. 

3. Гарантниот рок за електромедицинските уре-
ди, односно опремата од точка 1 на оваа наредба 
почнува да тече со денот на пуштањето на уредите, 
Односно опремата во работа, освен за електромеди-
цинските уреди, односно опремата за одржување 
или замена на виталните животни функции од таа 
точка под ј) и за елеќтромедицинските уреди, одно-
сио опремата за поддржување или замена на живот-
ните функции, освен на виталните функции од таа 
точка под л), за кои гарантниот рок почнува да те-
че со до нот на продажбата на мало. 

4. За електромедицинските Уреди, односно оп-
ремата од точка 1 на оваа наредба, освен за елек-
тромедицинските уреди, односно опремата од таа 
точка под ј) и л), мораат да бидат обезбедени резер-
вни делови и сервис за нивно одржување и поправ-
ка во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија за сето време на траењето на гарантниот 
рок. односно на рокот на обезбеденото сервисирање. 

Времето на тр&ељето на рокот на обезбеденото 
сервисирање не може да биде покусо, и тоа: 

1) од ссдум години — за електромедггцинските 
ур^зи, односно опремати од точка 1 под а) одред-
бата под 1 првата алинеја одредбата под 2 првата 
алпима одредбата под 3 првата алинеја, одредбата 
под^4 и одредбата под 5 првата алинеја, под б) од-
редбите под 1 и 2 и одредбата под 3 првата алинеја, 
под в) одредбата под 1, под г) одредбата под 2 и 
о д р ^ ^ а т а пол 3 првата алинеја, под г), под е) од-
редбата под t парата алинеја, и втората алинеја, од-
р^дбите. под2„и 3 и одредбата под 4 првата алинеја, 

под ж) одредбите под 1 и 2, под з) одредбата под 3, 
под ѕ) одредбата под 3, под к) одредбите под 1, 2, 4 
и 5, под љ), под м) одредбата под 1 првата алинеја, 
и втората алинеја и одредбата под 2 и под н), од-
редбата под 5 на оваа наредба; 

2) од десет години — за електромедицинските 
уреди, односно опремата од точка 1 под а) одредба-
та под 1 втората алинеја, одредбата под 2 втората 
алинеја, одредбата под 3 втората алинеја, и одред-
бата под 5 втората алинеја, под б) одредбата под 3 
втората алинеја, под в) одредбата под 2, под ^ о д р е д -
бата под 1, и одредбата под 3 втората алинеја, под 
д), под е) одредбата под 1 третата алинеја, четврта-
та алинеја и петтата алинеја, одредбата под 4 вто-
рата алинеја, под ж) одредбата под 3, под з) одред-
бите под 2 и 4, под ѕ) одредбите под, 1, 2 и 4, под и), 
под к) одредбата под 3 под м) одредбата под 4, под 
н), одредбата под 4 втората алинеја, под њ) под о) 
и под п) на оваа наредба; 

3) од петнаесет години — за електромедицински-
Те Уреди, односно опремата од точка 1 под з), од-
редбата под 1, под м) одредбата под 3, под н) одред-
бите под 1 до 3 и одредбата под 4 првата алинеја 
на оваа наредба. 

5. Давателот на гаранцијата, односно овласте-
ниот сервис е должен да ја изврши услугата на 
одржувањето или поправката на електромедицин-
скиот уред, односно опремата од точка 1 на оваа 
наредба најдоцна во рок од десет дена од денот на 
приемот на барањето за извршувањето на тие ус-
луги. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи наредбата за определу-
вање на електромедицинските уреди што можат да 
се пуштаат во промет само ако се снабдени со гаран-
тен лист, техничко упатство и список на овласте-
ните сервиси и за најмалото траење на гарантниот 
рок за тие уреди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/79). 

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 јули 1931 
година. 

Бр. 31-13428/1 
28 август 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

ста нд ардизациј а, 
Милан Крајштѕаќ, е. р. 

1005. 

Врз основа на чл, 43 и 52 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАФИЧКАТА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ПУШТА ВО ПРОМЕТ САМО 
АКО Е СНАБДЕНА СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО 
ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕ-
ЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И НА РОКОТ 
ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТАА ОП-

РЕМА 

1, Графичка опрема (машините, апаратите и 
уредите за графичката дејност), која, во смисла на 
член 43 став 2 и на член 51 од Законот за стандар-
дизацијата, организациите на здружен труд можат 
да ја пуштаат во промет на југословенскиот пазар 
само ако е снабдена со гарантен лист и со технич-
ко упатство и за која мораат да бидат утврдени га-
рантниот рок и рокот на обезбеденото сервисира-
ње: 
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1) графичка опрема за производство на текст 
наменет за графичка репродукција; 

2) графичка опрема за снимање и обработка на 
фотоматеријал наменет за графичка репродукција; 

3) графичка опрема за изработка на печатарски 
форми (плочи, цилиндри, клишиња и матрици) за 
сите техники на печатење; 

4) графичка опрема која се употребува во про-
цесот на печатењето; 

5) графичка опрема за доработка на печатени 
производи. 

2. Времето на траењето на гарантниот рок за 
графххчката опрема од точка 1 на оваа наредба не 
може да биде пократко од една година. 

3. Гарантниот рок за графичката опрема од то-
чка 1 на оваа наредба започнува да тече со денот 
на пуштањето на опремата во работа. 

4. За графичката опрема од точка 1 на оваа 
наредба мораат да бидат обезбедени' резервни де-
лови и сервис за нивно одржување и поправка во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија за време на траењето на гарантниот рок, од-
носно на рокот на обезбеденото сервисирање. 

Времето на траењето на рокот на обезбеденото 
сервисирање за графичката опрема од точка 1 на 
оваа наредба не може да биде пократко од десет 
години. 

5. Давателот на гаранцијата, односно овласте-
ниот сервис е должен да изврши услуга на одржу-
вање или поправка на графичката опрема од точ-
ка 1 на оваа наредба најдоцна во рок од 20 дена од 
денот на приемот на барањето за извршување на 
таа услуга. 

6. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат 
па графичката опрема од точка 1 на оваа наредба 
што ќе се произведе односно увезе почнувајќи од 
денот на влегувањето на оваа наредба во сила. 

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во ^Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-17224/1 
31 октомври 1980 година 

Белград 

2. Годишните индекси на цените од точка 1 н * 
ова решение се: 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1006. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за 
ревалоризација на основните средства и на сред-
ствата за заедничка потрошувачка на корисниците 
на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/75, 60/75 и 22/78), директорот на Сојузниот 
завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМА И ЗЛ 
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈУЛИ 1979 ДО 30 ЈУНИ 19Ѕ0 ГОДИНА 

1. Годишните индекси на цените за предметите 
на опрема и за градежните објекти по групи во кои 
предметите на опрема и градежните објекти се рас-
поредени со Одлуката за определување на групите 
на градежните објекти и опрема за кои Сојузниот 
завод за статистика ги утврдува индексите на це-
ните за ревалоризација („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 1 јули 197£ 
година до 30 јуни 1980 година. 

1.01. 

1.02. 

1.03. 

1.04. 

1.05. 

1 .06. 

1.07. 

2.01. 

2.02. 

2.03. 

2.04. 

2.05. 

2.06. 

2.07. 

2.08. 

2.09. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

213. 

124? 

121 

121 

Објекти на електростопанството, водо-
стопанството и поштенскиот, телефон-
скиот и телеграфскиот сообраќај — — 118 
Патишта, аеродроми и објекти на луки и 
пристаништа — — — — — — — 11$ 
Објекти за вршење на железничкиот 
сообраќај и на друг сообраќај на шини — ИД 
Објекти на рудниците на јаглен, на руд-
ниците на метали и на рудниците на не-
метали — — — — — — — — — 118 
Објекти за истражување, експлоатација, 
пренесување и сместување на нафта и 
гас — — — — — — — — — — 118 
Индустриски, градежни, занаетчиски, 
земјоделски, шумарски, сообраќајни, тр-
говски, угостителски туристички, кому-
нални, управни, станбени и други згради 
од тврд материјал — армиран бетон, бе-
тон, камен и тула — — — — — — 124 
Индустриски, градежни, занаетчиски, 
земјоделски, шумарски, угостителски, ту-
ристички, упразни станбени и др\ги 
згради и други градби од метални дрвени 
и пластични материјали — — — — 
Електроенергетски, водостопански и ру-
дарски машини, уреди и постројки — — 
Машини, уреди и постројки за експлоа-
тација и преработка на нафта и гас — 
Машини, уреди постројки на црната и 
обоената металургија и за производство 
на кокс — — — — — — — — — 121 
Машини, уреди и постројки во индустри-
јата на неметали — — — — — — 119 
Машини, уреди и постројки во металната 
индустрија, електроиндустријата и бро-
д оградата — — — — — — — — 121 
Машини, уреди и постројки во хемиската 
индустрија, во индустријата на гума и во 
индустријата на кожа и обувки — — 113 
Машини, уреди и постројки за производ-
ство на градежен материјал, огноотпорен 
материјал и азбестни производи — — 125 
Машини, уреди и построј ки во дрвната 
индустрија, во индустријата на целулоза 
и во индустријата на дрвесина и хартија 119 
Машини, уреди и постројки на текстил-
ната индустрија и на индустријата на 
спортска опрема — — — — — — 125 
Машини,, уреди и постројки во прехран-
бената индустрија и индустријата на 
тутун — — — — — — — — — 114 
Машини, уреди и постројки во графич-
ката и друга ненаведена индустрија — 120 
Машини, уреди и постројки во областа 
на земјоделството, шумарството и гра-
дежништвото — — — — — — — 12в 
Опрема што се користи за вршење на 
железничкиот сообраќај и на друг соо-
браќај на шини —: — — — — — 115 
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2.14. Опрема што се користи за вршење на 
, друмски сообраќај — — — — — — 119 

2.15. Опрема што се користи за вршење на 
поморскиот сообраќај и на сообраќајот 
на внатрешните води — — — — — 119 

2.16. Опрема што се користи за вршење на 
ПТТ сообраќај, радио и ТВ сообраќај — 111 

2.17. Опрема што се користи за вршење на 
воздушниот сообраќај — — — — — 122 

2.18. Мерни и контролни апарати, инструмен-
ти и уреди и стандардни и специјални 
алати — — — — — — — — — 124 

2.19. Лабораториска опрема, школски учила, 
медицински уреди, апарати и прибери и 
спортски реквизити — — — — — 121 

2.20. Електронски сметачи, пишувачки сме-
тачки и книговодствени машини, уреди и 
постројки — — — — — — — — 118 

2.21. Мебел, како и машини, уреди и апарати 
за општи и посебни намени — — — — 125 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С.ФРЈ5' 

Бр. 710-4289/1 
14 ноември 1980 година 

Белград ! 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифи!?, е. р. 

1007. 

Врз основа на член бб став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), 
Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1981 ГО-

ДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семејни-
те пензии, остварени или усогласени според Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, определени од пензискиот 
основ кој ја претставува платата според прописите за 
платите на активните воени лица што важеа во де-
кември 1979 година, се усогласуваат во 1981 годи-
на. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усо-
гласуваат на тој начин што како нов пензиски ос-
нов се зема платата на чинот, односно класата во 
смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници којашто, според прописите за платите на ак -
тивните воени лица што важеа во декември 1980 
година, им припаѓа на активните воени лица со 
соодветен чин, односно класа, како и посебните до-
датоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на новиот основ за определување на семејната 
пензија, кој претставува усогласената старосна, од-
носно инвалидска пензија во смисла на став 1 од 
Оваа точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усог-
ласуваат по службена должност, а новите износи 

така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануа-
ри 1981 година. 

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

. Бр. 40-1 
24 октомври 1980 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

1008. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ви-
сочината на средствата за станбена изградба во Ју -
гословенската народна армија и за начинот на нив-
ното издвојување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/74) и на член 129 став 1 точка 8, во врска со член 
142 став 2 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заедни-
ата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИ-
ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕ-
НИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

1. Од вкупните средства на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигурени-
ци, од 1 јануари 1981 година, на посебна сметка ќе 
се издвојуваат наменски средства за решавање на 
станбените потреби на уживателите на пензии по 
стапка од 2(,/о од вкупниот износ на исплатените 
пензиски и инвалидски примања. 

2. Средствата издвоени во смисла на точка 1 
од оваа одлука можат да се користат за: 

1) изградба на станови, купување на станови, 
подобрување условите на домувањето во постојните 
станови и за давање заем на уживателите на пен-
зии; 

2) надомест на делот од станарината на оддел-
ни категории уживатели на пензии; 

3) изградба и проширување на домовите за у ж и -
вателите на пензии. 

3. Условите и начинот на користењето на сред-
ствата од точка 1 на оваа одлука и постапката за 
одлучување за користењето на тие средства се ре-
гулираат со општите акти на Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените оси-
гуреници. 

4. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за изд-
војување на дел од вкупните средства на фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување за ре-
шавање на станбените потреби на уживателите на 
пензии („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/74). 

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

Бр. 41-1 
24 октомври 1980 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 
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1009. 

Врз основа на член 72 став 2, во врска со член 
79 став 2 од Законот за избор и отповик на делега-
ти во Сојузниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5/78), Комисијата за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР СРБИЈА 

I. Изборот е одржан од 17 октомври до 14 ноем-
ври 1980 година во собранијата на општините на те-
риторијата на СР Србија. На седниците на собрани-
јата на општините присуствувале 12,891 делегат, а 
гласале 12.864 делегати. 

Кандидатот од листата на кандидатите Стојан 
Јара маз добил вкупно 12.766 гласа. 

Неважечки гласачки ливчиња имало 98. 
II. Републичката изборна комисија на СР Србија 

на седницата од 17 ноември 1980 година утврди де-
ка во смисла на член 67 став 1 од Законот за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ за делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ е избран: 

Стојан Јарамаз. роден 18 јули 1924 година, ма-
шински инженер, србин, член на Делегацијата на 
ОК СКС — Чукарица, Белград. 

Бр. 200 
24 ноември 1980 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател, 
Властимир Живковиќ, е. р. Бошко Брајовић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНАТА НА ЗАКОНИТОСТА ИЛ ОДРЕДБА-
ТА ОД ЧЛЕН 6 НА СПОГОДБАТА НА БАНКИТЕ 
ЗА ВОДЕЊЕ ТЕКУШТИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Сојузниот јавен обвинител, со предлог од 17 
декември 1979 година, поведе постапка пред Устав-
ниот суд на Југославија за оценување законитоста 
на одредбата од член 6 на Спогодбата на бапкити 
за водење т^кушти сметки на граѓаните 0202 бр. 
606/1-76 од 25 мај 1976 година. 

Со одредбата на член 6 од наведената спогодба 
•е предвидено дека банките можат да им дозволат на 
иматели:е на текушти сметки, текуштата сметка да 
премине во долговно салдо кај.многу до износот на 
просечниот едномесечен приход во изминатите 3 до 
6 месени, но најмногу до 10.000 динари, и тоа во тра-
ење од најмногу 6 месеци, со тоа што идното прече-
корување може да се дозволи дури по истекот На 3 
ЈЈСОЅЈЛИ.ОД ленот на намирувањето на претходно доз-
воленото и р еч ек о р у в а њ е. 

Сојузниот јавен обвинител смета дека оваа од-
редев е спротивна на одредбата на член 34 ст:-:: в 4 од 
Законот зп основите на кредитниот и банкарскиот 
систем, на Уредбата за општите услови за давање 
потрошувачки кредити, на Законот за чекот, на 
КРИВИЧНИОТ закон на СФРЈ и на мерките на моне-
тарно-кредитната политика на Сојузниот извршен 

совет. Според член 34 став 4 од Законот за основите 
на кредитниот и банкарскиот систем само Сојузниов 
извршен совет е овластен да ги пропише условите 
за давање потрошувачки кредити на граѓаните, од 
што произлегува дека банкарските организации мо-
жат да им даваат потрошувачки кредити на граѓа-
ните само под условите што ќе ги пропише Сојуз-
ниот извршен совет. Издавањето чекови од страна 
на граѓаните ка износите што немаат објективно по-
критие на нивните сметки, според наводите на пре-
длагачот, е во спротивност со Законот за чекот и со 
Кривичниот закон на СФРЈ (член 172), според кои 
издавателот на чекот мора да има обезбедени сред-
ства на својата текушта сметка за покрите на из-
носот за кој чекот е издаден, а во спротивно, т. е. 
доколку ќе издаде чек за кој нема покритие, такво-
то постапување, според наведените закони, е шжри* 
мирано како прекршок и кривично дело. 

2. Здружението на банките на Југославија, во 
одговорот на предлогот, ја оспори основаноста на 
наводите на предлагачот, истакнувајќи дека кре-
дитот по текуштата сметка нема карактер на пот-
рошувачки кредит и дека банките се овластени. со-< 
гласно со член 34 од Законот за основите на кре-
дитниот и банкарскиот систем, со своите самоуправа 
ни општи акти да ги утврдат условите за сите ви-
дови кредити, па и за кредитот по текушта сметка. 
Работењето со теку штите сметки на граѓаните, и 
плаќањето од страна на банката за имателот на 
сметката, кога на сметката нема покритие, во обе-
мот што е предвиден со договорот за отворање на 
текуштата сметка, или со посебна спогодба, е пред-
видено со Законот за облигационите односи. Затоа' 
не може да се смета дека чековите издадени до 
износите на дозволеното пречекорување се чекови 
без покритие, бидејќи за нивната исплата гаранти-
ра банката, па затоа не постои спротивност на ос-
порената одредба од спогодбата ни со Законот за 
чекот ни со Кривичниот закон на СФРЈ. 

3, Со Законот за облигационите односи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/78) — чл. 1052—1060) и со 
Законот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77), — чл. 
28—29), е предвиден начинот на работењето на бан-
ките со текуштите сметки на граѓаните. Според тие 
прописи, со договорот за отворање на текушта 
сметка банката се обврзува на некое лице да му от-
вори'посебна сметка и преку неа да прима уплати 
и да врши исплати во границите на неговите срод-
ства и на одобрениот кредит. Со договорот за от-> 
ворање на текушта сметка, или со посебна спогод-
ба. може да се предвиди обврска на бандата, во' 
определен обем да врши плаќање за имателот на 
текуштата сметка и кога на сметката нема покритие. 
За исплатата, што е извршена со чек, по основ 
располагање со средствата на текуштата сметка, 
гарантира банката, па организациите на здружен 
труд и другите општествено-правни лица се дол-
жни да примат таков чек. 

Од наведените законски одредби произлегува' 
дека текуштата сметка на граѓанинот е договорен 
однос помеѓу банката и депонентот, со определени 
права и обврски на договорните странки. Бо рам-
ките на тие односи банката може да дозволи те-
куштата сметка на депонентот за извесна сума, да 
биде пречекорена, т. е. со договор да го определи 
износот до кој може да се движи задолжувањето 
на депонентот ка ј банката. 

Согласно со тоа и со одредбите на член 166 од 
Злкокот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем, според кој банките можат, со самоуправни 
спогодби, да ги утврдуваат заедничките метжи за 
остра ру вање на своите планови и мерките на еко-
номската. кредитната, монетарната и девизната по-
литика. основните и здружените банки на терито-
ријата на Југославија, со Спогодбата за водењето 
на текуштите сметки на граѓаните, ги извештачена 
условите во работењето на банките со текуштите 
сметки на граѓаните. Со таа спогодба,, т. е. со од-
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редбата на член 6 од Спогодбата, определен е на ј -
високиот износ до кој може да се дозволи пречеко-
рување на текуштата сметка, т. е, колкаво може 
да биде долговното салдо на .депонентот. Според 
становиштето на Уставниот суд на Југославија ос-
порената одредба не е ЕО спротивност со наведени-
те сојузни закони, ни со одредбите од Законот за 
чекот и со одредбите на Кривичниот закон на 
СФРЈ, бидејќи за исплатата до износот на дозволе-
ното пречекорување гарантира банката, и чековите 
издадени до тој износ имаат покритие. 

4. Врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ 
и на член 29 од Деловникот на Уставниот суд на 
Југославија, Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата од 22 октомври 1980 година донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на сојузниот јавен обвини-

тел, Уставниот суд на Југославија да утврди дека 
одредбата на член 6 од Спогодбата на банките за 
водење текушти сметки, на граѓаните е во спротив-
ност со сојузните закони. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
Одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и судиите: д-р Васил Гривчев, 
Милорад Достанић д-р Стана fукиќ-Делевиќ% Вла-
димир Кривиш Славко Кухар, Чедомил Мулиќевиќ, 
Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д~р Јосиф Трај -
ковић д-р Арпад Хорват и Мијушко Шибалић 

У-бр. 191/79 
22 октомври 1930 година 

Белград 
Претседател на 
Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулић, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
fc утврдено дека во текстот на Правилникот за ју-
гословенските стандарди за увртни вијци, објавен 
ко „Службен лист на СФР1", бр, 61/80, се поткра-
доа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
Н А П Р А В И Л Н И К О Т З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е 

С Т А Н Д А Р Д И З А У В Р Т Н И В И Ј Ц И 

Во член 4 точка 4 наместо бројот: „282" треба 
да стои број: .,291", а во точка 5 наместо бројот: 
„232" — број „282". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 18 ноември 1980 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи кз 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Iff Е И И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е Д И Р Е К Т О Р Н А С О Ј У З Н И О Т 

З А В О Д З А П А Т Е Н Т И 

За директор на СОЈУЗНИОТ завод за патенти со 
назначува д-р Драгутин Бошковиќ, досегашен ди-
ректор на тој завод. 

У. п. п. бр. 1339 
6 ноември 1980 година ; 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите па системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За директор на Сојузната управа за царини се 
назначува Звонко Пошчиќ, претседател на Сто-
панската комора на Риека. 

У. п. п. бр. 1340 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

За директор на Сојузниот геолошки завод се 
назначува инж. Павле Пејовиќ, досегашен директор 
на тој завод. 

У. п. п. бр. 1341 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е, р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот зЗ 
основите на системот на државната управа и за 
Сој$'зниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
правосудство и организација на сојузната управа 
се назначува Душан Јосиповић досегашен потсе-
кретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа. 

У. п п. бр. 1342 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Ззоне Драган, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата ( Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за^ вна-
трешни работи се назначува Анѓелко Маслиќ, до-
сегашен помошник на сојузниот секретар за вна-
трешни работи. 

У. п. п. бр. 1343 
б ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. Р 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за ^ вна-
трешни работи се назначува Милан Атељевић до-
сегашен помошник на Сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

У. п. п. бр. 1344 
б ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за вна-
трешни работи се назначува Милутин Јанковић 
досегашен помошник на сојз^зниот секретар за вна-
трешни работи. 

У. п. п. бр. 1345 
6 ноември IS30 година 

Белград 

Сојузен 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМО-

ЗАШТИТА 

За директор на Институтот за безбедност и 
општествена самозаштита се назначува Јован Попо-
виќ, генерал-мајор на Југословенската народна ар-
мија, досегашен директор на тој институт. 

У. п. п. бр. 1346 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

, Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи наѓ 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник на генералниот директор на Со-
јузниот завод за општествено планираше се назна-
чува д-р Златко Муршец, индивидуален работово-
ден орган на Претпријатието за патишта во Мари-
бор. 

У. п. п. бр. 1347 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен оовст 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на ситемот па дрлсавната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУ1-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за надворешна трговија Владимир 
Паветиќ, со 30 ноември 1980 година, заради замину-
вање па друга должност. 

У. п. п. бр. 1348 \ 
6 ноември 1980 година 1 

Белград 
извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Морган, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. Р* 
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Врз оси оса на член 167 став 2 и член 244 став 1 
Од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи иа управата (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија Гојко Божо-
виќ, заради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 31 декември 1980 година. 

У. п. п. бр. 1349 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 
Од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата („Слудсбен лист на СФРЈ", бр. 
23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста помошник на гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за општестве-
но планирање Владислав Хорват, заради замину-
вање во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1980 година. 

У. п. п, бр. 1350 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ* 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Сонет ја листичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

р д С Р Ц р н а Г о р а 

. Л ^за особени заслуги и постигнати успеси во 
'р&5'У?ата од значење за социјалистичката изградба 
н а земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дрецун Митра Миливоје, Јовановић Јанка Ми-
лутин, Костић Стеве Милутин, Матовић Милоша 
Радомир, Мијовић Ђорђија Голуб, Пејовић Марка 
Стево, Петрановић Душана Мирко, Стипанић Томе 
Карло, Вукотић Петра Стеван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Ковачевић Ђоке Митар, Зец Петра Иво; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бољевић Вула Божидар, Божовић Косте Љ у -
бомир, Булатовић Ђуре Момир. Бурић Марка 
Крсто, Бутковић Шање Станко, Човић Ратка Вла-
димир-В ладо, Ћућиловић Радомира Илија, Дедић 
Миловала Стеван, Драговић Радула Душан, Дуба« 
Радована Милорад, Ђукановић Марка Драган, Ђу-
кић Ђукана Божо, Ђуришић Боже Гојко, Газивода 
Саве Ђуро, Горановић Радосава Стево, Ивановић 
Богдана Вука лица, Јоксовић Милана Љубо. Капи-
сода Лазара Блажо, Кликовац Лазара Софија, 
Костић Милета Душан, Куљак-Радуновић Станпшв 
Миља; 

Лалатовић Ивана Петар, Мартиновић Јове 
Момчило, Матковић Нике Јозо, Матковић Иве Си-
меон-Симо, Мијановић Николе Бошко, Милић 
Стефана Миладин, Милић Душана Милан, Мило-
шевић Ђорђија Радивоје, Миловић Јована Коста, 
Миљанић Јакова Ђорђије, Миљановић Лазара 
Вељко. Николић Милоша Драго, Николић Блаже 
Мато, Пантовић Радована Чедомир, Перуничић 
Ратка Василије, Поповић Михаила Радисав; 

Радифковић Јове Радислав, Радуловић Саве 
Душан, Радуновић Саве Милутин, Ратковић Нико-
ле Душан, Ражнатовић Блаже Гојко, Секулић 
Средоја Ђорђи је-Ђо ле. Спачал Фрање Мирко, 
Стијепчић Саве Милован, Стојановић Милоње Ми-
линко, Стојовић Марка Војислав, Шћепановић Јак -
ше Стеван, Шеровић Стеве Богдан, Шљука Радета 
Љубомир, Тодоровић Милоша Новак, УлићевиН 
Милета Арсеније, Ускоковић Максима Радислав, 
Вицковић Марка Вукашин, Војиновић Лаке Новак, 
Вучинић Митра Јагош, Вујовић Благоте Андрија, 
Вукчевић Илије Милорад, Вукчевић Лазара Војин, 
Зечевић Миљана Милија; 

— за покажана лична храброст во вршењето 
на службената должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бељкаш Милана Миланко, Бошковић Драге 
Боро, Фуртула Вуксана Вук, Томашевић Лазе Мио-
драг; 

— за особени заслуга на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђукановић Милована Ратко; 



Петок, 28 ноември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ ЕГА СФРЈ Број бб — Страна 1913 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
'ОД значење -за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрић Илије Мирко, Бевења Саве Јован, Би-
јелић Јована Вељко, Брахић Муја Бахрија, Була-
товић Марка Јован, Цицовић Марка Петрана, Ди-
кић Ибре Јахо, Циндрак Ха лема Вишо, Ћулафић-
- Арсениј евић Милинка Ивка, Ћурић Косте Душан, 
Ђаловић Јована Никола, Делевић Николе Душан-
ка, Дубравчић Данета Звонко, Ђикановић Андрије 
Љубомир, Ђикановић Милована Радомир, . Ђукано-
вић Спасоје Душан, Головић Радоње Јово, Исовић 
Мехмеда Заим, Јефтић Ђорђија Јован, Јелић Ра-
досава Рајко, Јелић-Ровчанин Вуксана Стана, Јо-
чић Милутина Светозар, Јоксимовић Воје Миро-
слав;. 

Касалица Миде Петрашин, Кораћ Милисава 
Милоје, Ковачевић Живка Слободан, Крушић Ђока 
Коста, Лива ја Николе Недељко, Луковић Јосипа 
Лео, Луковић-Гудељ Анте Ц а р и ц а , Љуцовић Коље 
Тома, Миљевић Беће Садулах, Манојловић Ђорђи-

. ја Богдан, Марковић Вукадина Томисплав, Мила-
чић Миливоја Вукосав. Мрдовић-Рођ Радовића 
Љубица, Ненадић Новице Драго, Нешевић Јосифа 
Здравко, Николић Јозе Антон, Николовски Николе 
Јован, Новаковић Радета Павле; 

Ораховац Бећира Садик, Пајовић Станка Јово, 
Павићевић Јована Савић, Пеан Ђуре Антон, Перић 
Павла Радован, Полексић Богића Славко, Радовић 
Луке Војин, Раичевић Павла Војка, Секулић-Кља-
јевић Раше Жана, Секз^ловић Недељка Радоман, 
Синдик Петра Трипо, Slaby Ивана Мирослав, Ста-
нишић Радомира Драгољуб, Стожинић Радована 
Милија, Урошевић Благоје Млађен, Вељић Милете 
Момчило, Вујичић, Вука Миладин, Зајовић Пере 
Миладин, Зоговић-Думовић Бошка Анђа; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ауић-Лабан Велимира Босиљка, Андрић Милу-
тина Гојко, Анђелић Илије Рајко, Асановић Нико-
ле Саво, Ашанин Грујице Вуксан, Бајовић Андрије 
Владимир, Басекић Јована Стеван, Благојевић Бо-
рише Ратко, Бошњак Јакова Миленко. Бошњак-
-Пејовић Данила Сенка, Божиновић Мате Нана, 
Божовић Јове Недељко. Булатовић Милована Лу-
ка, Бурић Милована Бранко, Цековић Радоње Па-
ун, Чабаркапа Миде Драго, Чабаркапа Драгише 
Трипко, Чакић Јована Коста, Чавор Пере Радојица, 
Ћетковић Петра Радован. Делетић Велимира Ми-
лорад, Делић Шућа Музафер, Добрашиновић-Кља-
јевић Томе Станка. Дробњак Радоша Мићо; 

Ђачић Војина Будимир, Ђачић Рајка Живојин, 
Ђилас Мирка Милисав, Ђукнић Николе Божо, Ђу-
ковић Веселина Милорад, Ђуковић Јефте Војислав. 
Ђуковић Василија Вујо, Ђуришић Раду ма Драго-
љуб, Ђуровић Богдана Коса, Ераковић Крсте Да-
нило, Фатић Вучића Драган, Филиповић Нове 
Настадин, Герина Ибре Изет, Гимоли Дибраиа Ра-
мо, Гојковић Милорада Драгољуб, Голубовић-Чуро-

вић Јове Јелена, ГвозденоЕић Блажова Вукота^ 
Христов Серафима Вангел, Илијевски Мите Коле,' 
Илинчић Радоша Драго, Ивановић Ристе Стеван, 
Јаћимовић Милете Грујо, Јакшић Николе Јово, 
Јанковић Ђуре Марко, Јашаревић Раме Јашар, 
Јелић Милорада Вукашин, Јојић Боже Васо, Јолић 
Александра Радоје, Јоловић Саве Милинко, Јова-
новић Блаже Радован Рако, Јововић Обрада Весе-
лин; 

Каљевић Коље Зеф, Карадаглић Луке Мијат, 
Кастелник Јосипа Катарина, Кечевић Фехима 
Есад, Кнежевић Драге Бранко. Кнежевић Милана 

•Никола, Костић Димитрија Стојан, Кумбуровић 
Васе Илија, Ламбаша Иве Јошко, Лазаревић Владе 
Јован, Лисица Ахмета Дедо, Лучић Јована Петко, 
Малишић Митра Миле, Маретић Петра Радован, 
Марковић Војина Ленка, Марковић Ђуре Томислав, 
Марковић-Булатовић Милоша Стевка. Машовић 
Јусуфа Ханефија, Маза лица Бошка Радоје, Менде-
л а Ице Стево, Мердовић Милорада Милоје, Ми-
четић Милете Зорка, Мијушковић Благоте Воји-
слав, Милошевић Јагоша Богић, Милојевић Јове 
Анђелко, Мирчетић-Рапчевић Милоша Загорка, 
Мирковић Василија Александар. Мустур Марка 
Обрад; 

Николић Мије Јосип, Николић Ђуре Трипо, 
Нишавић Миливоја Божидар, Нухановић Демира 
Хазбо, Мухановић Демира Химзо, Омеровић Саља 
Џевад, Пајевић Боже Бранислав, Пауновић Нови-
це Ново, Павличмћ-Војводић Мирка Босиљка, Пе-
јовић Ристе Вида, Перак Иве Стјепан, Пешић Ву-
ка Стеван, Поповић Ивана Димитрије, Поповић 
Велише Драго, Поповић Милета Иво, Пуповић 
Млађена Милан, Пушоњић Радована Бошко, Ради-
чевић Радисава Вучић, Радојчић Радомира Слобо-
дан, Радоман Јоке Илија, Радоњић Радивоја Божи-
дар, Радоњић Радоње Станко, Радоњић Јакова Ве-
селин, Радовић Драгише Симеун, Раичковић Душа-
на Бранко, Рајичевић Драгише Ратко, Ракочевић 
Милића Драгомир, Ракоњац Ђоке Миладин, рамо-
вић Сма.]е Хамид, Реџепагић Хусеина Џевад, Рога-
новић Васке Петар; 

Садиковић Иљаза Рагиб, Секулић Грубана Љу-
бо. Софтић-Зековић Адема Фатима, Спајић Петра 
Владимир, Средановић-Ми јовић Велише Впнкм, 
Станић Косте Гојко, Станковић Боже Васо, Стар-
чевић Момира Миленко, Стефановић Милића Љу-
бо, Шабановић Бећира Осман, Шћепановић Ради-
сава Драгољуб, Шиљак Прокопија Предраг, Шан-
тић Сабе Демир. Шуран-Кутика Матије Марила, 
Тадић Станка Гојко, Тадић Симеуна Михаило, То-
доровић Марка Никола, Ујкић Мараша Никола; 

Василић Данила Миле, Велимировић-Марковић 
Радована Соња. Влаховић Димитрија Ђорђије, 
Војиновић-Перовић Видака Милена, Војиновић 
Уроша Новица, Вранеш Тиосава Саво, Вујачић 
Петра Марко. Вујошевић Радоње Вуксан, Вујовић 
Шпире Пуниша, Вукоса повић-Марковић Станка 
Милева, Вуковић Милана Милош, Вуковић-Рај-
ковић Радета Радосава; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
Згспеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Драгутиновић Ђоке ѕ Живко, ХаџиахметовиК 
Ахме Мухо, Ивановић Стевана Гаврило, Контић' 
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Радоја Војислав, Милић Радосава Владимир, Перо-
вић Марка Митар, Стожинић Радована Мирко, 
Шабановић Видака Светозар, В Јаковић Милета Љу-
бомир; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Греговић Шпире Саво, Голубовић-Љешевпћ 
Милутина Зорка, Хаџплић Хат ре Фадил, Крстовић 
Марка Антон, Муковић Бахти јара Мегдија, Обра-
довић Андрије Мијодраг, Симоновић Влајка Буди-
мир, Улама Михаила Миодраг, Вуксановић Мило-
ша Велика; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барбарез/Марка Крсто, Бојовић Радула Растко. 
Додеровић-Радон чић Радосава Милуша, Дрљевић 
Драгише Миомир. Ђуришић Вукоте Зарија, Кењић 
Боже Милутин, Кодба Ђуре Валент, Ковачевић 
Илије Десимир, Крунић Стојана Сретен; 

Лабудовић Лабуда Драгутин Лутозац Гаврила 
Марко, Манојловић Спасоје Радојка, Марковић 
Батрића Јованка, Николић Боже Божидар, Пачо 
Зулуфа Јусуф, Пејановић-Лековић Милета Илин-
ка, Петковски Мике Томислав, Радевић Михаина 
Александар, Раденић Воје Радомир, Реџозић Ћ а -
зима Ферид. Рецовић Ћазима Сабрија, Раичевић 
Александра Миодраг, Рајевић Васе Петар; 

Сарван Азиза Рупија, Симоновић Саве Милан, 
Стешевић Милета Жарко, Шунтић Сабе Дервиш, 
Шуњевић Боже Миле, Томовић Милића Душан, 
Влаовић Драге Слободан, Вујачић Николе Јагош, 
Вукичевић Велимира Марјана; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Јаидрије Бранко, Ђукић Милоша 
Илија, Куга Ђуре Ђорђе, Милеуснић Гаврила Пе-
тар, Шгонтра Селвестра Круно; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Антица Антуна Анте, Бекић Петра Љубица, 
.ЈГзнасс Саве Никола, Дамјановић Радета Радован, 
јубДјић с Ђуре Драгутин, Га ТЈ оголе а Николе Ђураћ, 
МвШа Стјепана Иван. Јуртша Емила Емил, Јурица 

Иван, Кличковић Јове Симо, Лапов Ђуре 
Нинка Милош, Мраовић Петра 

Адам, Мраовић Стојана Ђуро, Мраовић Саве Пе-
тар, Мраовић Саве Илија, Перенчевић Јована Ни-
кола, Шантић Ивана Јозо. Тркуља Николе Раде; 

— за заслуги* и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајдимовић Станка Прокоп, Арлов Николе Перо, 
Боровина Марка Антун, Бурсаћ Саве Јован-Јошо, 
Цветковић Јове Милан, Ћелап Василија Илија, 
Ћихоратић Ивана Иван, Драгојевић Јандре Милан, 
Фантела-Антица Николе Анкица, Фрлан Антуна 
Анте, Глумац Андрије Иван, Јањаиин Петра Божо, 
Јурица Петра Анте, Јурица Ивана Кристо, Катић 
Стјепана Мато, Кличковић Павла Љубан, Кобац 
Радета Пајо, Коцманић Томе Маријан, Еа Уо1рѓсе1а 
Шко1е Ап(е, Лзчсач 'Љубана Ката, Малобабић Јова-
на Станко, Мамула! Миха!ла Владо, Милић Павла 
Петар, Миличевић Дмитра Раде, Милачић Цвје-тха 
Стијепо, Миљевић Лазе Даница, Миљевић Стеве 
Мара, Миљуш Симе Душан. Млинар Јере Фрањо, 
Мраовић Јована Милан, Мраовић4 Милета Стеван, 
Мркшић Стевана Ђуро; 

Новаковић Милана Бранко, Орешчанин Николе 
Јанко, Ортика Ивана Анте, Папић Матије Лука, 
Пап ловић Марка Јован, Протић Франета Јерко, 
Радановић Симе Милан, Радановић Јована Петар, 
Радановић Николе Васо, Радовић Илије Сава. Ре-
сановић Василија ' Љубан, Симић Милана Гајо, 
Шантић Кристе Кристо, Шарић Томе Анте, ИХ е пе-
рад Јанка Љубица, Трдина Марка Јосип, Шутић 
Амброза Амброзић Утјсшиновић! . Теодора Миле, 
Војновић Јована Миле. Воркапић Милета Душан, 
Воркапић Гаје Матија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бекић Стеве Милан, Богуновић Симе М.чра, 
Божић Ђуре Никола, Бурмуџија Илије Тодор, 
Чича Михајла Драган, Данчуо Матије Љубан, Ђу-
кић Стеве Никола^ Гледић Вује Стево, Јарић Да-
нета Драган. Јованић Ђурђа Јован. Комленовић 
Стеве Милутин, Ковачевић-Опачић Милана Мара, 
Крагуљац Јована Ђуро, Кра суља Станка Ђура, 
Љубичић Милета Никола Мамузић Милета Мари-
ја Мишковић Јове Никола, Мраовић Ђуре Никола, 
Мркобрада Насиља Мила; 

Ненезић Митра Александар, Обрадовић Милета 
Душан. Обрадовић Лазе Тихомир, Перенчевић Ми-
лета Ђуро, Радозановић Миломира Јован, Ра ја« 
Стеве Илија, Рашета Стевана Ђорће, Сарић-Гали-
новић Дамјана Анка, .Шарић Антуна Анте, Сашић 
Петра Душан, Сево Петра Мирко, Тишма Ђуре 
Мића, Томашин-Багар Влахе Радмила. Торбица 
Радета И л т а , Утвић Милета Симо, ^Вигњевић 
лета Јосо, Војводић Јандрије Ђуро; ВоркаДић>То~ 
вана Никола, Воркапић Ђуре Стеван, Вуксан Ива-
на Фрањо, Зобеница Јандре Лука; 
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I — за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бурсаћ Славка Радомир, Ћелап Марка Милка, 
Дрпа Боже Милан, Гвозденовић Јове Раде, Јањић 
Павла Љубан, Катић Стјепана Антун, Коркут Ми-
лована Владо, Мађер Ивана Марко, Маркулин 
Томе Славко, Миљевић-Лаић Паје Анка, Ортика-
ЛИутић Амброз Марија. Павловић Милоша Војис-
лав, Радановић Боже Душан, Радановић Николе 
Душан, Радашиновић Милета Мирко, Сердар Грге 
Јосип, Скендер Мије Мата, Шкратуља Јакова Крис-
то, Зец Николе Миле; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Батиница Милоша Јово, Борота Матије Павао, 
Борота Николе Перо, Дамјановић Петра Никола, 
Дробац Ђуре Јово, Дуждевић Милета Милош, Ђе-
кић Душана Душан. Ђукић Милета Јовица, Грубор 
Владе Никола, Илић-Бибић Илије Марија, Карта-
лије Миљкана Душан, Ла)ић Милета Милан, Ми-
леуснић Јове Душан, Милеуснић Данета Петар, 
Мраовић Милета Стево, Павловић Стеве Душан, 
Племенчић Мате Владо, Пуља Милета Милан, Ра -
јић Боже Илија, Рајшић Ђуре Остоја, Растовић 
Николе Драган, Рашета Илије Милка, Скендер 
Марка Иван, Станковић Ву је Љубан, Туркаљ Мије 
£ошп, Тркуља Миљкана Павао, Живковић Николе 
Душан. 

Бр. 46 
30 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цк метин Мијатовић, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-. 
лика Југославија и Република Аргентина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

dr Juan Carlos Marcelino Beltramino, извонреден 
И ополномоштен амбасадор на Република Аргенти-

на во Социјалистичка Федеративна Република Ју* 
гославија. • 

Бр. 47а 
4 август 1 0 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвистин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на; 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Италија и за при-
донес кон реализацијата на Осимските спогоди 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Leoni Bruno, артилериски полковник. 

Бр. 48 
4 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Рспублнка Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

—- по повод на шеесетгодишнината на животот 
и повеќегодишната револуционерна работа, а за 
особени заслуги на 'полето на јавната .дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Војводић Илије Ђуро, генерал потполковник. 

Бр. 49 
4 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседател ч гт. ROTO 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

воз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одчучува да се одликува: 

— по повод на осумдесетгодишнината на ж и -
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за ИЗБО: фед ЕШ заслуги на полето на јавната дејност 
со чоја се придонесува кон општиот напредок на 
земја!а 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Миха Маринко. 

Бр. 50 
4 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

тп 

937. 

933. 

989. 

990. 

991. 

992. 

Закон за задолжително здружување на 
трудот и средствата на организациите на 
здружен труд што се занимаваат со про-
мет на стоки и услуги со производиите 
организации на здружен труд — — — 1905 
Закон за дополнение на Законот за ос-
новите на системот на општественото 
п панирање и за општествениот план на 
Југославија — — — — — — — — 1911 
Закон за обезбедување средства за уче-
ство на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во VI пополнување 
на средствата на Меѓународното здру-
жение за развој (IDA) — — — — — 1911 
Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за ограничување на користењето и 
движењето на патничките и други мо-
торни возила — — — — — — — 1912 
Одлука за потврдување на Завршната 
сметка и на Извештајот за работењето на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни 
покраини за 1978 година — — — — 1912 
Одлука за потврдување на Завршната 
сметка и на Извештајот за работењето на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономии 
покраини за 1979 година — — — — 1912 
Одлука за разрешување и избор на прет-
седател на Сојузниот суд — — — — 1913 

Страна 
993. Одлука зо избор на судија на Сојузниот 

суд 1913 
994. Одлука за избор на судија на Сојузниот 

суд — — — — — — — — — — 1913 
995. Уредба за дополнение на Уредбата за 

ограничување на брзината на движење-
то и користењето на моторните возила 1914 

996. Одлука за издавање пригодни сребрени 
ковани пари по повод смртта на Прет-
седателот на Републиката Јосип Броз 
Тито — — — — — — — — — 1914 

997. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1914 

998. Одлука за определување на работниците 
на определени задачи и работи што да-
ваат свечена изјава и за утврдување на 
текстот на свечената изјава — — — 1915 

999. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на максимални цени за произ-
водите на црната металургија — —• — 1915 

1000. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Panorama" 1916 

1001. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „La Repubblica" 1916 

1002. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — 1916 

1003. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Bild" — — 1916 

1004. Наредба за определување на електроме-
дицинските уреди, односно опрема што ' 
можат да се пуштаат во промет само ако 
се снабдени со гарантен лист и со 

• техничко упатство, и за најмалото тра-
ење на гарантниот рок и на рокот на 
обезбеденото сервисирање за тие уреди, 
односно опрема — — — — — — 1916 

1005. Наредба за определување на графичката 
опрема која може да се пушта во про-
мет само ако е снабдена со гарантен лист 
и со техничко упатство и за најмалото тра-
ење на гарантниот рок и на рокот на 
обезбеденото сервисирање за таа опрема 1918 

1006. Решение за утврдување на годишниот 
индекс на цените за предметите на опре-
ма и за градежните објекти за периодот 
од 1 јули 1979 до 30 јуни 1980 го-
дина — — — — — — — — — 1919 

1007. Одлука за усогласување на пензиите за 
1981 година — — — — — — — 1920 

1008. Одлука за издвојување дел од вкупните 
средства на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 
осигуреници за решавање на станбените 
потреби на уживателите на пензија — 1920 

1009 Резултат од дополнителниот избор за 
еден делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија од СР Србија 1921 

Одлука за оцената на законитоста на одредбата 
од член 6 на Спогодбата на банките за 
водење текушти сметки на граѓаните — 1921 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за увртни виј ци — — — — 1922 

Назначување и разрешувања — — — — 1922 
Одликувања — — — — — — — — — 1924 

Кз давач: Нв&иискв-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јавана Ристика бр. 1. П о т . фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

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


