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Д Е Л О В Н И К 
НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА 

СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правилата за работа и организацијата на Соци-

,јално-здравствениот собор на Сојузната скупштина 
(во понатамошниот текст: Соборот) се утврдуваат со 
овој деловник, во согласност со Деловникот на Со-
јузната скупштина. 

Член 2 
Деловникот на Соборот содржи одредби за дело-

кругот на Соборот, за организацијата на Соборот, за 
начинот на работата на Соборот и за деловниот ред 
на седницата на Соборот. 

Со одредбите за организацијата на Соборот се 
утврдуваат начинот на верификацијата на манда-
тите на членовите на Соборот; изборот, правата и 
должностите на претседателот и на потпретседате-
лот на Соборот; изборот, делокругот, задачите и на-
чинот на работата на работните тела на Соборот и 
задачите и работите на секретарот и на службата 
на Соб.орот. 

Со одредбите за начинот на работата на Соборот 
се уредуваат програмирањето на работата на Соборот 
и на неговите работни тела, донесувањето на оп-
штите акти и претресувањето на други прашања во 
Соборот, соработката на Соборот со работните и дру-
ги самоуправни организации и нивните асоцијации 
и со самоуправните интересни заедници во областа 
на здравството, на социјалното осигурување и во 
другите области на социјалната политика, со собра-
нијата на општествено-политичките заедници и со 
соодветните собори на тие собранија и со опште-
ствено-политичките организации и здруженија. 

Со одредбите за деловниот ред се утврдуваат на-
чинот на свикувањето на седниците на Соборот, на-
чинот на составувањето на дневниот ред на седни-
ците на Соборот, претседавањето и учеството на 
седниците на Соборот, одржувањето редот на сед-
ниците на Соборот, одлучувањето на седниците на 
Соборот, и начинот на водењето и содржината на 
записниците за седниците. 

Со Деловникот на Соборот се утврдуваат и дру-
ги прашања во врска со организацијата и работата 
на Соборот. 

Член 3 
По прашањата кои не се уредени со овој делов-

ник, Соборот и неговите работни тела, како и чле-
новите на Соборот, постапуваат на начинот утврден 
со Деловникот на Сојузната скупштина. 

Начинот на работата по прашањата кои не се 
уредени со Деловникот на Сојузната скупштина ни-

ту со овој деловник, го уредуваат Соборот и него-
вите работни тела со заклучок, што го донесуваат 
при разгледувањето на такви прашања. 

II. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 
Член 4 

Соборот, рамноправно со Соборот на народите 
на Сојузната скупштина, ги врши работите оде над-
лежноста на Сојузната скупштина утврдени со Ус-
тавот и со Деловникот на Сојузната скупштина. 

Член 5 
Покрај работите кои според Деловникот на Со-

јузната скупштина ги врши во самостоен делокруг, 
Соборот самостојно: врши верификација на манда-
тите на членовите на Соборот, го утврдува преста-
нокот на мандатите на членовите на Соборот и за-
зема став во поглед на имунитетот на членовите на 
Соборот; ги избира претседателот и потпретседате-
лот на Соборот; ги формира одборите и другите ра-
ботни тела на Соборот и ги избира претседателите 
и членовите на тие тела и донесува програма за ра-
бота. 

Член 6 
Соборот самостојно претресува прашања и за-

зема ставови за прашањата кои се однесуваат на 
состојбата и развојот на самоуправувањето и на са-
моуправните односи во областа на здравството, на 
социјалното осигурување и во другите области на со-
цијалната политика, за прашањата во врска со из-
вршувањето на сојузните закони и на другите оп-
шти акти на Сојузната скупштина и за другите пра-
шања од заеднички интерес за работните и други 
самоуправни организации и работните заедници од 
овие области, заради усогласување на нивните од-
носи, за развивање на меѓусебна соработка, за ос-
тварување на самоуправно спогодување и опште-
ствено договарање и за пронаоѓање на најцелесоо-
бразни решенија на прашањата од заеднички ин-
терес. 

По овие прашања Соборот може да донесува 
заклучоци и да им дава препораки на самоуправни-
те организации, на работните заедници и на др-
жавните органи кои дејствуваат во здравството, во 
социјалното осигурување и во другите области на 
социјалната политика. 

Член 7 
Соборот самостојно ги разгледува и дава мис-

лење за статутите на работните и други самоуправ-
ни организации во областа на здравството, на соци-
јалното осигурување и во другите области на соци-
јалната политика, за кои со важечките прописи е 
определено да ти разгледува Сојузната скупштина, 
од гледиштето на усогласеноста со општествено-
-економскиот и политичкиот систем. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

1. Верификација на мандатите на членовите на Со-
борот 

Член 8 
Верификација на мандатите на новоизбраните 

членови на Соборот врши Соборот, на предлог од 



Страна 198 - Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 4 март 1971 

Верификационата комис,ија, чии членови ги избира 
на првата седница на новото свикување од редот на 
своите членови. 

Член 9 
Верификационата комисија се состои од прет-

седател и седум членови. 

Член 10 
Верификационата комисија,, врз основа на изве-

штајот од Сојузната изборна комисија и другите 
изборни списи и примените жалби на изборот на 
одделни членови на Соборот, ја испитува правил-
носта на избирањето и за утврдената состојба му 
поднесува на Соборот свој извештај. 

Извештајот од Комисијата им се става на рас-
полагање на сите членови на Соборот до почетокот 
на седницата на која ќе се врши верификација на 
мандатите. 

Член 11 
Соборот го претресува извештајот на Верифи-

кационата комисија во целост. 
Ако Комисијата не оспорила ниту еден од ман-

датите, гласањето се врши за извештајот во целост. 
Ако Комисијата оспорила некој мандат, прво се 
гласа за неоспорените мандати, а потоа одвоено за 
секој оспорен мандат. 

Чле-н 12 
Соборот може да ја оспори верификацијата на 

одделен мандат и да заклучи да се извршат потреб-
ните проверувања на исправноста на мандатот. 

За верификацијата на оспорениот мандат Собо-
рот мора конечно да одлучи во рок од два месеца 
од денот на оспорувањето на мандатот. 

Членот на Саборот чиј мандат е оспорен има 
право да присуствува на седниците на Соборот и да 
учествува во неговата работа, без право на одлу-
чување. 

Член 13 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, претседавачот на седницата на Соборот 
ги повикува членовите на Соборот на кои мандатот 
им е верифициран да дадат свечена изјава. 

Текстот на свечената изјава го чита секретарот 
на Соборот. 

По читањето на свечената изјава, членовите на 
Соборот го потпишуваат текстот на свечената из-
јава и му го предаваат на секретарот на Соборот. 

Член 14 
Член на Соборот на кого му е верифициран 

мандатот, а кој не бил присутен при давањето на 
свечената изјава, ќе го потпише нејзиниот текст 
пред претседателот на Соборот, кој за тоа го изве-
стува Соборот на првата наредна седница на Со-
борот. 

Член 15 
Верификација на мандатите на членовите на 

Соборот избрани на повторни или дополнителни из-
бори врши Соборот, на предлог од Мандатно-имуни-
тетската комисија, согласно одредбите на овој де-
ловник за верификацијата на мандатите на члено-
вите на Соборот. 

Член 16 
По верификацијата на мандатите, членовите на 

Соборот, покрај правата и должностите на сојузни 
пратеници утврдени со Уставот и со Деловникот на 
Сојузната скупштина, ги имаат и правата и должно-
стите утврдени со овој деловник. 

2. Претседател и потпретседател на Соборот 

Член 17 
Соборот има претседател и потпретседател. 
Претседател на Соборот: 
— ги подготвува и свикува седниците на Собо-

рот и претседава на нив; 

— ја усогласува работата на Соборот со работа-
та на другите собори на Сојузната скупштина и се 
договара со претседателите на тие собори за начи-
нот и роковите на претресувањето на прашањата 
за кои Соборот одлучува во рамноправен делокруг 
со Соборот на народите или за други прашања од 
заеднички интерес за Соборот и за другите собори; 

— ја усогласува работата на одборите и другите 
работни тела на Соборот; 

— се грижи за соработката на Соборот со ра-
ботните и други самоуправни организации и нивни-
те асоцијации и со самоуправните интересни заед-
ници во областа на здравството, на социјалното оси-
гурување и во другите области на социјалната по-
литика, со собранијата на општествено-политичките 
заедници и со соодветните собори на тие собранија 
и со општествено-политичките организации и здру-
женија; 

— се грижи за остварувањето на програмата на 
работата на Соборот; 

— поведува иницијатива за разгледување пра-
шања од делокругот на Соборот на седниците на 
Соборот и на неговите работни тела; 

— се грижи за применувањето на овој деловник 
и на Деловникот на Сојузната скупштина во рабо-
тата на Соборот; 

— се грижи за спроведувањето на начелото на 
јавноста во работата на Соборот и на неговите ра-
ботни тела; 

— се грижи за извршувањето на заклучоците 
на Соборот; 

— се грижи за обезбедување услови за работа 
на членовите на Соборот во Сојузната скупштина; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот 
во поглед извршувањето на задачите и работите за 
потребите на Соборот; 

— врши и други работи утврдени со овој делов-
ник и со Деловникот на Сојузната скупштина, како 
и работи што ќе му ги довери Соборот. 

Претседателот на Соборот го претставува Со-
борот. 

Член 18 
- Претседателот на Соборот им упатува прашања 

од делокругот на Соборот на разгледување на соод-
ветните одбори и на другите работни тела на Со-
борот. 

Во подготовката на седниците на Соборот, прет-
седателот на Соборот може да бара соодветниот од-
бор или друго работно тело на Соборот да разгледа 
одделно прашање од делокругот« на Соборот и да му. 
поднесе на Соборот извештај со предлози и ми-
слења за тоа прашање. 

Член 19 
Претседателон на Соборот ги потпишува, заедно 

со претседателот на Сојузната скупштина и со прет-
седателот на Соборот на народите, сите општи акти 
што ги донесува Соборот рамноправно со Соборот 
на народите, освен законите. 

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 
со претседателот на Сојузната скупштина, сите оп-
шти акти што самостојно ги донесува Соборот. 

Претседателот на Соборот ги потпишува актите 
што Соборот ги донесува самостојно. 

Член 20 
Потпретседателот на Соборот му помага во ра-

ботата на претседателот на Соборот и го заменува 
во случај на отсутност или спреченост. 

Член 21 
- Претседателот и потпретседателот на Соборот ги 

избира Соборот од редот на членовите на Соборот 
на четири години односно на времето на траењето 
на мандатот. . 

Член 22 
Предлог-кандидатура за избор на претседател и 

потпретседател на Соборот поднесува Комисијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања. 
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Предлог може да поднесе и група од најмалку 
десет членови на Соборот 

Предлогот па кандидатурата му се поднесува на 
членот па Соборот КОЈ ќе претседава на седницата 
на Соборот на која се избираат претседателот и 
потпретседателот на Соборот, најдоцна на дваесет и 
четиои часа пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата" за избор и имену-
вања односно еден од предлагачите на кандидату-
рата што ја поднела група членови на Соборот, има 
право на седницата на Соборот да го образложи 
предлогот на кандидатурата. 

3. Работни тела на Соборот 

а) Одбори на Соборот 

Член 23 
За разгледување на општите прашања на поли-

тиката, на предлозите за донесување на закони, на 
нацртите на закони и на предлозите на закони и на 
другите општи акти на Сојузната скупштина, за 
проучување и разгледување на други прашања од 
делокругот на Соборот и за подготвување на рабо-
тата на Соборот, Соборот формира одбори. 

Одборите ги вршат работите определени со Де-
ловникот на Сојузната скупштина, со овој деловник 
и со другите акти на Соборот. 

Член 24 
Одборите на Соборот се формираат со деловни-

кот на Соборот, а можат да се формираат односно 
да се укинат и со посебна одлука на Соборот. 

Со одлуката за формирањето на одборите се ут-
врдуваат нивниот состав, делокругот и овластува-

њата. 
Член 25 

Секој одбор има претседател и определен број 
членови. 

Ако бројот на членовите на одборот не е опре-
делен со овој деловник, или со одлуката за форми-
рале на одборот, тој број се определува при изборот 
на членовите на одборот. 

Член 26 
Претседателот и членовите на одборот се изби-

раат од редот на членовите на Соборот. 
Претседателот и членовите на одборот се изби-

раат на четири години односно на времето на трае-
њето на мандатот. 

Претседателот и сите или одделни членови на 
одборот можат да бидат разрешени од должноста и 
пред истекот на времето на кое се избрани. 

Член 27 
Предлог-кандидатура за избор на претседател 

и на членови на одборот поднесува Комисијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања. 

Предлог може да поднесе и група од најмалку 
десет членови на Соборот. 

Член 28 
Претседателот на одборот ја организира рабо-

тата на одборот, ги подготвува и ги свикува седни-
ците на одборот, претседава на седниците на одбо-
рот, се грижи за спроведувањето на заклучо.ците на 
одборот, ја усогласува работата на одборот со рабо-
тата на другата тела на Соборот, со работните тела 
на Сојузната скупштина и на нејзините собори и 
врши други работи што одборот ќе му ги стави во 
задача. 

Претседателот на одборот, во случај на отсут-
ност или спреченост, го заменува заменикот на 
претседателот. Заменикот на претседателот го из-
бираат членовите на одборот од својата средина. 

Член 29 
Одборот работи на седница. 
Седниците на одборот ги свикува претседателот 

на одборот по сопствена иницијатива или врз осно-

ва на заклучок на одборот, а е должен да свика сед-
ница ако тоа, со наведување на прашањата што се 
предлагаат за дневен ред на седницата, го бара 
претседателот на Соборот или тоа го предложи една 
третина од членовите на одборот. 

Ако претседателот па одборот не свика седница 
на одборот кога е должен да го стори тоа, седница-
та ќе ја свика претседателот на Соборот. 

Член 30 
Седницата на одборот може да се одржи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината на -
неговите членови. 

Член 31 
На седницата на одборот можат да присуству-

Еаат и да го изнесуваат своето мислење и членовите 
на Соборот кои не се членови на тој одбор. 

Член 32 
Дневниот ред на седницата на одборот го пред-

лага претседателот на одборот. 
Претседателот на одборот е должен да ги внесе 

во предлогот на дневниот ред сите прашања чие 
внесување во дневниот ред го бара Соборот, претсе-
дателот на Соборот. Сојузниот извршен совет, член 
на одборот, друг одбор или друго работно тело на 
Соборот. 

Другите работни тела на Сојузната скупштина 
и работните тела на нејзините други собори, сојуз-
ните органи на управата и телата на републичките 
и покраинските собранија, работните и други само-
управни организации и нивните асоцијации во об-
ласта на здравството, на социјалното осигурување 
и во другите области на социјалната политика, оп-
штествено-политичките организации и здруженија 
можат да поведат иницијатива определено праша-
ње да се внесе во дневниот ред на седницата на од-
борот. 

Предлогот на дневниот ред, заедно со соодвет-
ните материјали, претседателот на одборот им го 
доставува на членовите на одборот, по правило, о-
сум дена пред денот на одржувањето на седницата 
на одборот. 

Во итни случаи претседателот на Соборот и 
претседателот и секој член на одборот можат и на 
седницата на одборот да предложат определено пра-
шање да се стави на дневен ред на седницата. 

Дневниот ред се утврдува на седницата на од-
борот. 

Член 33 
Одборот ги разгледува прашањата од својот де-

локруг земајќи ги предвид и мислењата на другите 
работни тела на Сојузната скупштина и на нејзи-
ните собори, како и мислењата на заинтересираните 
органи и организации, и по разгледувањето на тие 
прашања му поднесува на Соборот свој извештај. 

Извештајот на одборот ги содржи мислењата за 
прашањето што е разгледувано и предлог за негово 
решавање. 

Член 34 
За прашањата што ги разгледува одборот може 

да заземе став и да му предложи на Соборот доне-
сување на соодветен заклучок. 

Одборот не мора да заземе став за секое пра-
шање. 

Ставот е прифатен ако за него гласало мнозин-
ството на присутните членови на одборот. 

На барање на член ич одборот во извештајот на 
одборот се внесува и издвоеното мислење што тој 
го дал при заземањето на ставот по определено пра-
шање. 

Член 35 
Кога му поднесува извештај на Соборот, одбо-

рот определува известител од редот на членовите 
на одборот. 

Известителот на одборот, врз основа на заклу-
чокот на одборот или на барање од Соборот, ги об-
разложува на седницата на Соборот мислењето, 
предлогот и ставот на одборот. 
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Известителот на одборот не може да се изјас-
нува за прашања за кои одборот не дал мислење 
или не зазел став. Ако такво прашање се изнесе 
пред Соборот, известителот може да бара Соборот 
да го одложи претресот на тоа прашање додека не 
го разгледа одборот. Претресот на таквото прашање 
ќе се одложи и ако Соборот бара одборот по него 
да даде свое мислење односно да заземе став. 

Член 36 
Заради проучување на одделни прашања, за вр-

шење консултации и за подготвување предлози, од-
борот може да формира работна група. 

Кога работната група ќе ја изврши доверената 
задача, му поднесува на одборот извештај со пред-
лози. 

Покрај членовите на одборот, членови на ра-
ботната група можат да бидат и претставници на оп-
штествено-политичките организации, на работните 
и други самоуправни организации, како и научни и 
стручни работници. 

Одборот може и на одделни членови на одборот 
да им стави во задача по определено прашање да 
извршат потребни консултации и да соберат мисле-
ња од заинтересираните органи и организации. 

Член 37 
Одборот може да одржува заеднички седници 

со другите одбори на Соборот, ,и со другите работни 
тела на Сојузната скупштина и со работните тела 
на нејзините други собори и со нив да формира 
заеднички комисии за проучување на определени 
прашања, 

Член 38 
Одборот, врз основа на заклучокот од Соборот, 

може изработка на закон и на друг општ акт или 
изработка на анализи и други материјали за потре-
бите на Соборот да им довери на сојузните органи 
на управата, а, во рамките на средствата предви-
дени за остварување на работите и задачите на Со-
борот — и на научни и стручни институции и ра-
ботници. 

Член 39 
Одборот ги разгледува прашањата од својот де-

локруг во согласност со програмата за работата на 
Соборот и со програмата за работата на одборот. 

Одборот ги разгледува сите прашања за кои 
тоа ќе го заклучи Соборот, како и прашањата кои 
во подготовката на седницата ќе му ги достави прет-
седателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот му доставува одделно 
прашање на оној одбор на Соборот во чиј делокруг 
спаѓа тоа прашање во целост или претежно (мати-
чен одбор). Претседателот на Соборот може да им 
достави одделно прашање на разгледување, покрај' 
матичниот одбор, и на другите одбори на Соборот,. 

Одборите на кои определено прашање им е до-
ставено на разгледување се должни да го разгле-
даат и за него да дадат мислење односно да зазе-
мат став. 

Одборот разгледува прашања од својот дело-
круг и по сопствена иницијатива. 

,Претседателот на одборот го известува претсе-
дателот на Соборот за» прашањата' што одборот по 
сопствена иницијатива ги зел во разгледување. 

Член 40 
Одборот врши анкети за прашањата што ги раз-

гледува Соборот, ако Соборот со посебен заклучок 
го определи тоа или ако е тоа предвидено во програ-
мата за работата на Соборот, и ако за вршењето на 
анкетата се обезбедени потребните, материјални 
средства. 

Анкетата ја врши одборот во чиј делокруг спа-
ѓа прашањето за кое се врши анкетата, ако со за-
клучокот на Соборот односно со програмата за ра-
ботата на Соборот не е определено анкетата да ја 
изврши посебно работно тело што ќе го определи 
Соборот. 

По извршената анкета одборот му поднесува из-
вештај на Соборот. j 

. Член 41 
Соборот Ги има следните одбори: 
1) Одбор за здравствена заштита; 
2) Одбор за социјална и детска заштита; 
3) Одбор за пензиско и инвалидско осигуру-

вање; 
4) Одбор за прашања на борците и воените ин-

валиди од војните; 
5) Одбор за општествено-економски односи. 

Член 42 
Одборот за здравствена заштита ш претресува 

прашањата што се однесуваат на: состојбата и про-
блемите во областа на здравствената заштита и , 
здравственото осигурување; општите' прашања на 
системот и на организацијата на здравствената слу-
жба и на службата на здравственото осигурување; 
спречувањето и сузбивањето на заразните болести; 
самоуправните односи, работните односи, распре-
делбата и другите економски односи^ кои се одне- ' 
еуваат до работните луѓе и до работните заедници 
во овие области; научната дејност во овие области; 
сотојбата на кадрите и потребите од кадри во овие 
области; односите со странство во овие (Области; ка-
ко и други прашања од интерес за работните луѓе 
и за работните заедници во овие области, ако со 
овој деловник не се ставени во делокруг на друго 
работно тело на Соборот. 

Член 43 
Одборот за социјална и детска заштита ги пре-

тресува прашањата кои се однесуваат на: состојба-
та и проблемите во областа на социјалната и дет-
ската заштита; општите прашања на системот и на 
организацијата на социјалните служби; старател-
ството; самоуправните односи, работните односи и 
распределбата, кои се однесуваат до работ,ните лу-
ѓе и до работните заедници во областа на социјал-
ната и детската заштита; состојбата на кадрите и по-
требите од кадри; односите со странство во овие об-
ласти, како и други прашања кои се однесуваат до 
работните луѓе и работните заедници во областа на 
социјалната и детската заштита, ако со овој делов-
ник не се ставени во делокруг на друго работно те-
ло на Соборот. 

Член 44 
Одборот за пензиско-инвалидско осигурување ги 

претресува прашањата кои се однесуваат на: со-
стојбата и проблеми!е во областа на инвалидскиот 
и пензискиот систем; општите прашања на систе-
мот и на организацијата на службата за спроведу-
вање на ова осигурување; самоуправните односи; 
работните односи и распределбата, кои се однесу-
ваат до работните луѓе и до самоуправните интере-
сни заедници во областа на инвалидското и пензи-
ското осигурување: односите со странство во овие 
области, како и други прашања кои се однесуваат 
до осигурениците, до работните луѓе и до самоуп-
равните интересни заедници во областите на инва-
лидското и пензиското осигурување, ако со овој де-
ловник не се ставени во делокруг на друго работно 
тело на Соборот. 

Член 45 
Одборот за прашањата на борците и на воените 

инвалиди од војните ги претресува прашањата кои 
се однесуваат на: состојбата и проблемите во обла-
ста на заштитата на борците и на воените инвалиди 
од војните; општите прашања на системот и на 
развојот на дејностите во оваа област; односите со 
странство во оваа област, како и други прашања од 
оваа област ако тие прашања со овој деловник не се 
ставени во делокруг на друго работно тело на Со-
борот. 

Член 46 
Одборот за општествено-економски односи ги 

разгледува прашањата на буџетите, на општестве-
ните планови и на основите на економската поли-
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тика кои се однесуваат на областа на здравството и 
социјалното осигурување и на другите области на 
социјалната политика, како и сите закони и други 
општи акти од делокругот на Соборот во поглед на 
одредбите со кои се ангажираат финансиски сред-
ства. 

Член 47 
Ако два или повеќе одбори сметаат дека раз-

гледувањето на определен предлог на акт или на 
друго прашање спаѓа во нивниот делокруг, или ако 
тие одбијат да го разгледуваат предлогот на акт 
или друго прашање бидејќи сметаат дека не спаѓа 
во нивниот делокруг, Соборот ќе го определи ма-
тичниот одбор во чиј делокруг спаѓа разгледување-
то на тој акт односно прашање. 

Кога во подготовка на седницата е тоа потреб-
но, претседателот на Соборот, во договор со прет-ѕ 

седателите на заинтересираните одбори, може да го 
определи матичниот одбор. 

Член 48 
За работата на седницата на одборот се води за- -

лисник. 
Одредбите од озој деловник кои се однесуваат 

на записникот за работата на седницата на Соборот 
согласно се применуваат и врз записникот за ра-
ботата на седницата на одборот. 

б) Комисии на Соборот 
Член 49 

Соборот има: 
1) Мандатно-имунитетска комисија; 
2) Комисија за прашањата на деловникот, 

Член 50 
Мандатно-имунитетската комненја: 
— ги разгледува прашањата во врска со иму-

нитетното право на членот на Соборот; 
— го известува Соборот за случаите што повле-

куваат престанок на мандатот на член на Соборот; 
— ги разгледува извештаите на Сојузната из-

борна комисија за повторните и дополнителните из-
бори, другите изборни списи и евентуално примени-
те жалби и ја испитува правилноста на изборите. 

За прашањата што ги разгледувала, Комисијата 
му поднесува на Соборот извештај. Врз основа на 
извештајот од Комисијата, Соборот одлучува за 
имунитетските права на членовите на Соборот, го 
утврдува престанокот на мандатот на членовите на 
Соборот односно врши верификација на мандатите 
на членовите на Соборот избрани на повторни или 
на дополнителни избори. 

Член 51 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ската комисија може да одобри член на Соборот да 
се стави во притвор односно против член на Собо-
рот да се поведе кривична постапка; да одлучи по-
стапката против член на Соборот да продолжи или 
да се запре, односно дека одлуката на државниот 
орган за притвор на член на Соборот се потврдува 
или се става вон сила, или да го воспостави него-
вото имунитетско право. 

Одлуката на Мандатно-имунитетската комисија 
е извршна. 

Мандатно-имунитетската комисија е должна за 
својата одлука да го извести Соборот на првата на-
редна седница на Соборот. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитет-
ската комисија, Соборот одлучува дали одлуката на 
Комисијата се потврдува или се укинува. 

Член 52 
Комисијата за прашањата НА деловникот ја сле-

ди примената на одредбите на Деловникот на Сојуз-
ната скупштина и на овој деловник во работата на 
Соборот и на неговите работни тела, дава иниција-
тива за разгледување на прашањата на организа-
цијата на работата и начинот на работата на Собо-
рот и на неговите работни тела и на нивното уна-

предување, и му предлага на Соборот измени и до-
полненија на деловникот или преземање на други 
мерки. 

Член 53 
Во поглед на составот, начинот на работата и 

овластувањата на комисиите на Соборот согласно 
се применуваат соодветните одредби од овој делов-
ник кои се однесуваат на одборите на Соборот. 

в) Повремени работни тела на Соборот 
Член 54 

Заради проучување на определено прашање кое 
не спаѓа во делокругот на некој од одборите или на 
некоја од комисиите на Соборот, како и во други 
случаи кога ќе се укаже потреба за тоа, Соборот 
може да формира повремени работни тела (коми-
сии. пратенички, анкетни и други групи и сл,); 

Соборот може да формира повремени работни 
тела и заедно со другите собори на Сојузната скуп-
штина. 

Член 55 
Повремените работни тела Соборот ги формира 

со одлука. 
Со одлуката за формирањето на повременото 

работно тело се утврдуваат неговиот состав, задачи-
те и овластувањата 

Членови на повремените работни тела, покрај 
членовите на Соборот можат да. бидат и претстав-
ници на општествено-политичките и самоуправните 
организации и научни и стручни работници. 

Член 56 
Во подготовката на седницата, повремено работ-

но тело може да формира и претседателот на Со-
борот. 

За формирањето на повременото работно тело 
претседателот на Соборот го известува Соборот на 
првата наредна седница на Соборот. 

Член 57 
Во поглед на составот, начинот на -работата и 

овластувањата на повремените работни тела соглас-
но се применуваат соодветните одредби од овој де-
ловник кои се однесуваат на одборите на Соборот, 
ако со одлуката за нивното формирање не е пои-
наку определено. 

Член 58 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува со работата кога ќе ја изврши задачата поради 
која е формирано или кога Соборот ќе одлучи за 
тоа. 

4. Секретар и служба на Соборот 
Член 59 

Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот му помага на претседа-

телот на Соборот во подготвувањето на седниците и 
во работата во текот на седницата на Соборот; го 
организира вршењето на стручните и администра-
тивните работи за потребите на Соборот, на одбо-
рите и на другите работни тела на Соборот; го обез-
бедува извршувањето на задачите на стручната 
служба на Соборот и врши други работи што ќе му 
ги довери Соборот или претседателот на Соборот. 

Член во 
Секретарот на Соборот го именува и го разре-

шува од должноста Соборот. 
Соборот го именува секретарот на предлог од 

Комисијата на Сојузната скупштина за избор и име-
нувања. 

За својата работа и за работата на службата на 
Соборот, секретарот одговара пред ,Соборот. 

Член 61 
Соборот има служба за вршење на стручните и 

административно-техничките работи за потребите 
на Соборот, на одборите и на другите работни тела 
на Соборот. 

Службата на Соборот ги врши работите кои се 
однесуваат на подготвувањето и организирањето на 
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седниците на Соборот и на неговите работни тела, 
обезбедување и давање стручни мислења во врска 
со работата и задачите на Соборот и на неговите 
работни тела, подготвување на програмите и плано-
вите на работата на Соборот и на неговите работни 
тела и следење на нивното извршување, обезбеду-
вање и подготвување на документациони материја-
ли и податоци потребни за работата на Соборот и 
на неговите работни тела, следење на извршување-
то на заклучоците на Соборот, обезбедување на 
предлози на акти и стручни материјали по барање 
на Соборот, на неговите работни тела и на члено-
вите на Соборот, како и други стручни, админи-
стративно-технички работи за потребите на Собо-
рот, на неговите работни тела и на членовите на 
Соборот. 

Со службата на Соборот раководи секретарот 
на Соборот. 

IV. НАЧИН НА РАБОТА НА СОБОРОТ 

1. Програмирање на работата 

Член 62 
Заради извршување на задачите од својот" де-

локруг, Соборот донесува програми и планови за 
работа. 

Член 63 
Програмата за работата на Соборот се утврдува 

за период од една година. 
Периодот од една година за кој се донесува про-

грамата за работата на Соборот започнува нд 10 
септември тековната година, а се завршува на 10 
јули наредната година. 

Соборот може да одлучи да утврди програма за 
работа и за период подолг од една година. 

Член 64 
Програмата за работата на ,Соборот ги содржи: 
1) задачите и работите што треба да се извршат 

во периодот за кој се донесува програмата; 
2) телата односно органите одговорни за орга-

низирање и извршување на одделни задачи и ра-
боти утврдени со програмата, кои му поднесуваат 
предлози на Соборот (носители на работата); 

3) телата i-ia општествено-политичките заедници 
и другите заинтересирани органи и организации со 
кои треба да се оствари соработка при изработката 
на материјалите, начинот и видовите на таа сора-
ботка; 

4) телата, органите, организациите и службите 
кои ќе ги извршат стручните работи во врска со ос-
тварувањето на задачите и работите на Соборот или 
ќе соработуваат во извршувањето на тие работи; 

5) одборите и другите работнР1 тела на Соборот 
КОИ ќе ги разгледуваат материјалите пред нивното 
изнесување на седницата на Соборот. 

6) роковите за извршување на одделни задачи и 
работи. 

Член 65 
Основата за изработката на програмата за рабо-

тата на Соборот ја сочинуваат задачите и работите 
од делокругот на / Соборот, кои произлегуваат од 
политиката што ја утврдила Сојузната скупштина, 
од општествените планови и другите општи акти на 
Скупштииата, како и од ставовите на работните и 
други самоуправни организации и нивните асоција-
ции и на самоуправните интересни заедници во об-
ласта на здравството, на социјалното осигурување 
и во другите области" на социјалната политика. 

Член 66 
Предлози за внесување на одделни задачи и ра-

боти во програмата за работата на Соборот можат 
да поднесуваат членовите на Соборот, одборите и 
другите работни тела на Соборот, другите собори на 
Сојузната скупштина, претседателството на Сојуз-
ната скупштина, Сојузниот извршен совет и репуб-
личките и покраинските собранија. 

Иницијатива за внесување на одделни прашања 
во програмата за работата на Соборот можат да да-

дат други тела на Сојузната скупштина, сојузните 
органи на управата, Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, други општествено-
-политички организации и стручните здруженија и 
,асоцијациите на работните и на другите самоуправ- ѕ 

ни организации од областа на здравството, на соци-
јалното осигурување и од другите области на соци-
јалната политика. 

Член 67 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

членот бб на овој деловник, претседателот на-Собо-
рот заедно со претседателите на одборите на Собо-
рот подготвува нацрт на програма за работа на Со-
борот и му го поднесува на разгледување на Со-
борот. 

Нацртот на програмата за работа претседателот 
на Соборот им го доставува на членовите на Собо-
рот, на претседателството на Сојузната скуп-
штина, на претседателите на другите собори на 
Сојузната скупштина, на Сојузниот извршен совет, 
на републичките и покраинските собранија и на 
органите и организациите што дале предлог опреде-
лено прашање да се внесе во програмата за работа. 
Нацртот на програмата за работа претседателот на 
Соборот го доставува заради давање мислења и 
предлози. 

Член 68 
Пред претресот на нацртот на програмата за 

работа на седницата на Соборот, нацртот го разгле-
дуваат одборите и другите работни тела на Соборот. 

Нацртот на програмата за работа Соборот го 
претресува заедно со примените мислења и пред-
лози. 

При усвојувањето на нацртот на програмата за 
работа Соборот ги утврдува и насоките за изработ-
ка на предлогот на програмата за работа. 

Член 69 
Врз основа на усвоениот нацрт на програмата 

за работа и утврдените насоки за изработка на пред-
логот, претседателот на Соборот, со претседателите 
на одборите на Соборот, го подготвува предлогот на 
програмата за работа. 

Предлогот на програмата за работа им се упа-
тува на сите членови на Соборот, како и на сите 
тела, органи и организации на кои им се доставува 
и нацртот на програмата за работа. 

Предлогот на програмата за работа му се доста-
вува и на претседателството на Сојузната скупшти-
на заради усогласување на програмата за работа на 
Соборот со програмите за работа на другите собори 
на Скупштината и со програмата за работа на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 70 
Пред претресот на предлогот на програмата за 

работа на седницата на Соборот, предлогот то раз-
гледуваат одборите и другите работни тела на Со-
борот. 

Одборите и другите работни тела на Соборот ги 
разгледуваат и мислењата и предлозите на телата, 
органите и организациите од членот бб на овој де-
ловник што не се земени предвид при изработката 
на предлогот на програмата за работа, како и при-
чините поради кои не се земени предвид. 

Член 71 
При претресувањето на предлогот на програма-

та за работа, Соборот ги разгледува и мислењата и , 
предлозите да одборите и другите работни тела на 
Соборот и на органите и организациите од членот 
бб на овој деловник, што не се земени предви,д при 
изработката на. предлогот на програмата за работа. 

Пред почетокот на претресот на предлогот на 
програмата претседателот на Соборот го запознава 
Соборот со извршувањето на програмата за работа 
од претходниов период и со работата за подготовка 
на предлогот на програма за наредниот период. 

Соборот ја усвојува програмата за работа на 
првата седница по летниот одмор, ако не одлучи 
поинаку. 
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Член 72 
Програмата за работа на Соборот се објавува 

во Информативниот билтен на Сојузната скупшти-
на, а може да се објави и како посебна публика-
ција. 

Член 73 
Врз основа на програмата за работа, Соборот ги 

утврдува периодичните планови за работа. 
. , Со периодичните планови се утврдуваат зада-
чите и работите што Соборот ќе ги изврши во 
одделно тримесечје на периодот за кој е донесена 
програмата за работа, како и датумите на седниците 
на Соборот на кои тие задачи и работи ќе бидат из-
вршени 

Периодичните планови се утврдуваат, по пра-
вило, пред почетокот на тримесечјето за кое се до-
несуваат. 

Член 74 
Врз основа на програмата и планот за работа 

на Соборот, одборите и другите работни тела на Со-
борот ги утврдуваат своите програми и планови за 
работа. 

Член 75 
Одборите ,и другите работни тела на Соборот во 

своите програми за работа односно во плановите за 
работа ги внесуваат задачите и работите што за нив, 
согласно со нивниот делокруг, произлегуваат од 
програмата односно од планот за работа на Со-
борот. 

Одборите и другите работни тела на Соборот во 
своите програми за работа односно во своите пла-
нови за работа можат да внесуваат и други работи 
и задачи што тие, по сопствена иницијатива, ќе ги 
извршат во текот на периодот за кој ја донесуваат 
програмата односно планот за работа. 

Член 76 . 
За усвоената програма односно за усвоениот 

план за работа одборите и другите работни тела на 
Соборот го известуваат претседателот на Соборот. 

2, Донесување на општи акти и претресување на 
други прашања во Соборот 

Член 77 
Во постапката за донесување на закони и дру-

ги општи акти во Соборот се применуваат соодвет-
ните одредби од Деловникот на Сојузната скуп-
штина. 

Член 78 
Ако во текот на претресот на предлог на оп-

шт акт на седницата на Соборот се покаже дека за 
начелни и други поважни прашања постојат раз-
лични ставови или мислења на републичките или 
покраинските собранија или на заинтересираните 
асоцијации на работните и други самоуправни ор-
ганизации, Соборот може да заклучи да се одложи 
донесувањето на одлуката на определено време, за да 
се овозможи за спорното прашање да се постигне до-
говор помеѓу републичките и покраинските собра-
нија или заинтересираните асоцијации на работните 
и други самоуправни организации. 

Член 79 
Во вршењето на задачите и работите од својот 

делокруг, Соборот ги претресува прашањата што се 
однесуваат на развојот на самоуправувањето и са-
моуправните односи и другите прашања од заеднич-
ки интерес за работните луѓе и граѓаните, за работ-
ните и други самоуправни организации и за опште-
ствено-политичките организации; го поттикнува 
развивањето на меѓусебната соработка, самоуправ-
ното спогодување и општественото договарање на ра-
ботните и други самоуправни организации и опште-
ствено-политичките заедници за прашањата од 
заеднички и општ интерес, и ги изнесува своите 
ставови и мислења заради утврдување на односите 
и насочување на дејностите на тие организации и 
општествено-политички заедници за прашањата од 
заеднички и општ интерес. 

Член 80 
Соборот, во рамките на својот делокруг, ги пре-

тресува прашањата за спроведувањето на полити-
ката на Сојузната скупштина и извршувањето на 
законите и другите општи акти на Скупштината. 

По претресување на прашањата од ставот 1 на 
овој член, Соборот може: да заклучи дека треба да 
се донесе нов односно да се изврши измена или до-
полнение на важечки закон или на друг општ акт 
на Скупштината; да му даде насоки за натамошна 
работа на Сојузниот извршен совет и на сојузните 
органи на управата; да донесе препорака со која 
на државните органи и самоуправните организации 
ќе им се укаже на мерките што би требало да ги 
преземат тие. 

Член 81 
Во вршењето на политичка контрола над рабо-

тата на политичко-извршните и управните »органи 
на федерацијата Соборот, во рамките, на својот де-
локруг, ги претресува прашањата што се однесу-
ваат: на работата на Сојузниот извршен совет и 
функционерите што раководат со сојузните совети, 
сојузните организации ,и сојузните органи на упра-
вата; на спроведувањето на политиката и извршу-
вањето на општите акти на Сојузната скупштина 
од страна на тие органи и функционери, и на ос-
тварувањето на. одговорноста на колегијалните ор-
гани и сојузните функционери што ги избира или 
ги именува Сојузната скупштина, и им предлага на 
надлежните собори мерки во поглед на оствару-
вањето на таа контрола и одговорност. 

Член 82 
Во вршењето на општествениот надзор Соборот, 

во рамките на својот делокруг, ги претресува пра-
шањата што се однесуваат: на работата и начинот 
на извршувањето на должностите и овластувањата 
на државните органи, на органите на општественото 
самоуправување и на работните и други самоуправ-
ни организации и организации што вршат работи 
од посебен општествен интерес во областите од де-
локругот на Соборот, како и на спроведувањето на 
политиката и извршувањето на законите и другите 
општи акти на Сојузната скупштина од страна на 
тие органи и организации. 

По претресување на прашањата од ставот 1 на 
овој член, Соборот може да даде оцена за работата 
на државните ,органи, на органите на управувањето 
на работните и други самоуправни организации и 
организации што вршат работи од посебен опште-
ствен интерес во поглед на спроведувањето на по-
литиката, за извршувањето на законите и на дру-
гите општи акти на Сојузната скупштина, и за на-
чинот на извршувањето на правата и должностите 
од страна на тие органи и организации, и да укаже 
на мерките што би требало да ги преземат тие. 

Актите во врска со вршењето на работите на 
општествениот надзор Сојборот ги донесува рамно-
правно со Соборот на народите на Сојузната скуп-
штина. 

3. Соработка на Соборот со другите органи и орга-
низации 
Член 83 

Во извршувањето на своите задачи Соборот со-
работува со собранијата на општествено-политич-
ките заедници и со соодветните собори на тие со-
бранија во согласност со одредбите на Деловникот 
на Сојузната скупштина и на овој деловник. 

На истиот начин Соборот соработува со работ-
ните и други самоуправни организации и со нивни-
те асоцијации и со самоуправните интересни заед-
ници во областа на здравството, на социјалното оси-
гурување и во другите области на социјалната по-
литика, со општествено-политичките организации и 
здруженијата на граѓаните, како и со стручните 
здруженија и со научноистражувачките инсти-
туции. 

Со оваа соработка се остварува учеството на 
органите, организациите и здруженијата од ст. 1 и 
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2 на овој член во изградувањето на политиката на 
федерацијата во рамките на делокругот на Соборот, 
како и нивното влијание и нивните права и дол-
жности во работата на Соборот и на неговите ра-
ботни тела. 

Член 84 
Соработката со органите и организациите и со 

нивните работни тела од членот 83 на овој делов-
ник Соборот и неговите работни тела ја остваруваат 
особено: 

— со размена на информациони и документацио--
ни материјали од работата на Соборот и на него-
вите работни тела; 

— со собирање и размена на мислења и ставови 
по прашањата од делокругот на Соборот; 

— со одржување заеднички состаноци на прет-
ставниците на соодветните тела; 

— со формирање на заеднички работни и други 
групи за проучување на определени прашања; 

— со други форми на меѓусебна соработка. 
Член 85 

Покрај материјалите што според одредбите ,на 
Деловникот на Сојузната скупштина им се доставу-
ваат на републичките и покраинските собранија, 
претседателот на Соборот ги известува социјално-
-здравствените собори на собранијата на републи-
ките и покраините за денот на одржувањето на сед-
ницата на Соборот и им ги доставува предлозите 
на дневниот ред на седниците, со соодветните мате-
ријали. 

Претседателот на Соборот известува за денот 
на одржувањето на седницата на Соборот и пред-
логот на дневниот ред на седницата со соодветните 
материјали го доставува и до сите општествеио-по-
литички организации, работни и други самоуправни 
организации, самоуправни интересни заедници, оп-
штествено-политички организации и здруженија 
што дејствуваат на територијата на Југославија, 
кога прашањата од предлогот на дневниот ред се 
однесуваат на областите за кои се заинтересирани 
тие организации односно здруженија. 

Одборите и другите работни тела на Соборот ги 
известуваат соодветните тела на републичките и по-
краинските собранија за денот на одржувањето на 
своите седници и им ги5 доставуваат предлозите на 
дневниот ред. 

Одборите и другите работни тела на Соборот 
известуваат за денот на одржувањето на седницата 
и предлозите на дневниот ред ги доставуваат и до 
соодветните тела на организациите и здруженијата 
од ставот 2 на овој член, кога прашањата од пред-
логот на дневниот ред се однесуваат на областа за 
која се заинтересирани тие организации односно 
здруженија. 

Член 86 
Соборот може да бара мислење од собранијата 

на општествено-политичките заедници и од соод-
ветните собори на тие собранија за одделни пра-
шања што ги претресува тој. 

Соборот може да бара мислење и од организа-
циите и здруженијата од членот 83 став 2 на овој 
деловник за прашањата што ги претресува тој. 

Мислењето што републичкото или покраинско-
то собрание го доставува до Сојузната скупштина, 
по сопствена иницијатива или по барање на Скуп-
штината или на нејзините собори, Соборот е дол-
жен да го разгледува и за него да заземе став. 

Член 87 
Мислењето од членот 86 на овој деловник, пред 

претресувањето на седницата на Соборот, го раз-
гледува одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа 
прашањето на кое се однесува мислењето. 

Во својот извештај одборот на Соборот го дава 
своето мислење и зазема став за мислењата што ги 
разгледуваат. 

Член 88 
Соборот и неговите работни тела можат да ги 

покануваат на своите седници претставниците на 

органите и организациите од членот 83 на овој де-
ловник, заради изнесување на мислењата и предло-
зите за прашањата што ги разгледува Соборот. 

Член 89 
Претседателот на Соборот и претседателите на 

социјално-здравствените собори на републичките и 
покраинските собранија можат да одржуваат заед-
нички ,состаноци заради остварување на соработка-
та на тие собори и за договарање за работата по 
прашањата од заеднички интерес. 

Член 90 
Член на Соборот остварува соработка и учеству-

ва во работата на општинските собранија и на ор-
ганите на управувањето на работните и други само-
управни организации и нивните асоцијации и на 
самоуправните интересни заедници од социјално-
-здраветвената област, од подрачјето на изборната 
единица во која е избран. 

Член на Соборот е должен, по барање на оп-
штинското собрание, на работните и други самоуп-
равни организации и нивните асоцијации и на са-
моуправните интересни заедници од социјално-
-здравствената област, од подрачјето на изборната 
единица во која е избран, да ги изнесе пред Собо-
рот нивните предлози и мислења од областа во де-
локругот на Соборот. 

При изнесувањето на предлозите и мислењата 
од ставот 2 на овој член, чденот на Соборот може 
да го изнесе и своето мислење и според своето 
мислење да се определува по тие прашања. 

Член 91 
Член на Соборот може да бара од соборите на 

работните заедници на општинските собранија, од 
работните и други самоуправни организации и нив-
ните асоцијации и од самоуправните интересни за-
едници од социјално-здравствената област, од под-
рачјето на изборната единица во која е избран, ми-
слења и предложи за прашањата од делокругот на 
Соборот, што му се потребни за вршењето на фун-
кцијата на пратеник. 

V. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБОРОТ 

1. Свикување на седница 

Член 92 
Седницата на« Соборот ја свикува претседателот 

на Соборот по сопствена иницијатива или врз ос-
нова на заклучок на Соборот. 

Претседателот на Соборот ќе свика седница на 
Соборот кога тоа го бара претседателот на Сојузна-
та скупштина, работно тело на Соборот, најмалку 
десет члена на Соборот или Сојузниот извршен 
совет. 

Ако претседателот не свика седница' на Соборот 
кога е должен да го стори тоа, седницата ќе ја сви-
ка претседателот на Сојузната скупштина или де-
сет члена на Соборот. 

Член 93 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде упатена на членовите на Соборот најдоцна 
осум дена пред денот определен за одржување на 
седницата. 

Кон поканата за седницата претседателот на 
Соборот им доставува на членовите на Соборот 
предлог на дневниот ред, соодветен материјал кон 
прашањата на предложениот дневен ред на седни-
цата и записникот од претходната седница на Со-
борот, ако порано не им бил доставен. 

Член 94 ! 

Првата седница на Соборот по изборите ја сви-
кува претседалелот на Сојузната скупштина од по-
ранешното свикување. 
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2. Дневен ред на седницата 

Член 95 
Дневниот ред на седницата на Соборот го под-

готвува и предлага претседателот на Соборот. 
Во подготовката на дневниот ред, претседателот 

на Соборот се договара со претседателите на работ-
ните тела на Соборот за прашањата што треба да се 
внесат во предлогот на дневниот ред. 

Член 96 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред сите прашања што до денот 
на свикувањето на седницата му ги доставиле ра-
ботното тело на Соборот, член на Соборот, претседа-
телот на Сојузната скупштина, друг хобор на Скуп-
штина^ , Сојузниот извршен совет, републичките и 

\ покраинските собранија, односно социјално-здрав-
ствените собори на тие собранија. 

Ири составувањето на предлогот на дневниот 
ред претседателот на Соборот ги зема предвид и 
иницијативите што произлегуваат од општествено-
-политичките организации и од самоуправните ор-
ганизации и здруженијата на граѓаните. Претседа-
телот на Соборат може да побара мислење од соод-
ветните одбори на Соборот за овие иницијативи.'" 

Ако претседателот во предлогот на дневниот ред 
не внесе некое прашање што до денот па свикува-
њето на седницата на Соборот му ги "доставил некој 
од предлагачите од ставот 1 на овој член, тој е дол-
жен на седницата да ги изнесе причините поради 
кои не го сторил тоа. 

Ако предлагачот и по образложението на прет-
седателот на Соборот остане при своето барање, за 
барањето одлучува Соборот без претрес. 

Член 97 
Во итни случаи претседателот на Соборот, par 

ботното тело на Соборот и секој член на Соборот и 
Сојузниот извршен совет можат на седницата на 
Соборот да предложат определено прашање да се 
стави на дневен ред на седницата, но се должни да 
ја образложат итноста на ставањето на тој предлог 
на дневниот ред, 

Член 98 
Дневниот ред на седницата го утврдува Соборот 

на почетокот на седницата. 

3. Претседавање и учество 

Член 99 
На седницата на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот на Соборот, на седницата на Соборот прет-
седава потпретседателот на Соборот. 

Ако и потпретседателот е спречен или Отсутен, 
на седницата »се избира еден од членовите на Собо-
рот кој ќе претседава на седницата. Во тој случај 
седницата ја'отвора член на Соборот најстар.по го-
дини и претседава на неа до изборот на член на Со-
борот кој понатаму ќе претседава на седницата. 

Најстариот член на Соборот претседава на сед-
ницата на Соборот и кога претседателот и потпрет-
седателот на Соборот се разрешени од должност — 
до изборот на нов ћретседател. 

Член 100 
Право и должност да учествуваат во работата 

на седницата на Соборот имаат сите членови на Со-
.борот. 

Членовите на другите собори на Сојузната скуп-
.штина можат да присуствуваат на седницата на Со-
борот, а со одобрение од Соборот можат да учеству-
ваат -во работата на седницата без право на одлу-
чување. . 

Во работата на седницата на Соборот можат да 
учествуваат, без право на одлучување, и: 

. — претставниците на Сојузниот извршен совет 
што не се членови на Соборот и поверениците на 

Сојузниот извршен совет, кога се претресува пред-
лог на тој совет или прашање што го подигнал тој; 

— функционерите што раководат со сојузните 
совети, со сојузните организации и со сојузните ор-
гани на управата, кога се претресува предлог за 
донесување на закон,, нацрт или предлог на закон 
или на друг општ акт или друго прашање кој се 
однесува на областа од делокругот на органот со 
кој раководат тие; 

— претставниците на републичките и покраин-
ските собранија, кога се претресува предлог што 
републичкото односно покраинското собрание го 
поднело мислење што тоа го дало или прашање 
што тоа го подигнало; 

— претставниците на органите на општествено-
-политичките заедници, на општествено-политич-
ките и самоуправните организации и здруженија, 
научни и стручни работници што на седницата се 
повикани заради изнесување на мислењата за оп-
ределено прашање, кога на седницата се претресу-
ва такво прашање. 

Член 101 
Никој не може да говори на седницата на Со-

борот пред да побара и добие збор од претседателот 
на Соборот. 

' Пријавите за збор се поднесуваат штом прет-
ресот ќе почне и можат да се поднесуваат се до 
завршетокот на претресот 

Говорникот говори од говорница, а може да го-
вори и од пратеничка клупа, ако така се одлучи на 
седницата. 

Говорникот може да го предупреди на редот или 
да го прекине во говорот само претседателот 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
попречуван во говорот. 

Член 102 ' 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот по редот на пријавувањето. 
На член на Соборот кој сака да говори за по-

вреда на деловникот или за повреда на утврдениот 
дневен ред (забелешка на деловниот ред), претседа-
телот му дава збор штом ќе го побара. Говорот на 
тој член на Соборот не може да трае подолго од 
пет минути. Претседателот е должен по говорот 
на членот на Соборот да даде објаснение во поглед 
на повредата на деловникот односно на утврдениот 
дневен ред. Ако членот на Соборот не биде задо-
волен со објаснението, за прашањето се решава на 
седницата без претрес. 

Ако член на Соборот побара збор за да исправи 
навод кој според неговото мислење е -неточен и кој 
предизвикал неспогодба или предизвикал потреба 
од лично објаснување (исправка' на наводот), прет-
седателот ќе му даде збор штом ќе го заврши го-
ворот оној кој ја предизвикал потребата за давање 
исправка Членот на Соборот во својот говор мора 
да се ограничи на исправката односно на лично об-
јаснение, и неговиот говор не може да трае подол-
го од пет минути. 

Член 103 
Говорникот може да говори само за прашањето 

што ге на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, 

претседателот ќе го повика да се држи кон днев-
ниот ред. 

Ако говорникот и по второто повикување не се 
држи кон дневниот ред, претседателот може да му 
го одземе зборот. 

Члзн 104 
Траењето на излагањето на членовите на Соборот 

и на други учесници на седницата не е ограничено, 
освен" ако со овој деловник не е поинаку опреде-
лено. I 

Соборот, на предлог од претседателот или по 
барање на член на Соборот чие барање ќе го поддр-
жат девет члена на Соборот, може да одлучи говор-
никот за исто прашање да може да зборува само 
еднаш, и да го определи траењето на говорот. 
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4 Тек па седницата 

Член 105 
Пред отворањето на седницата на Соборот, прет-

седателот проверува дали постои кворум за одржу-
вање на седницата. 

Претседателот го проверува постоењето на кво-
румот и во текот на седницата. 

Член на Соборот во текот на седницата може 
да бара претседателот да утврди дали постои кво-
рум. 

Ако претседателот утврди дека не постои кво-
рум, седницата се прекинува односно се одлага. 

Член 306 
Откако ќе ја отвори седницата на Соборот, прет-

седателот ги дава потребните објасненија во врска со 
работата на седницата и со други претходни пра-
шања. 

Претседателот го известува Соборот и за тоа кој 
е повикан на седницата на Соборот и кои членови на 
Соборот го известиле дека се спречени да присус-
твуваат на седницата. 

Член 107 
Пред преминувањето на дневниот ред, претседа-

телот ги прашува членовите на Соборот дали имаат 
забелешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешките Соборот одлучу-
ва без претрес. 

Член 108 
Пред преминувањето на дневниот ре,д, членови-

те на Соборот можат да поставуваат пратенички 
прашања и да бараат објасненија и известувања во 
с-мисла на одредбите на Деловникот на Сојузната 
скупштина. 

Соборот може Да определи и друго време на 
седницата за поставување на пратенички прашања 
и за барање на објасненија и известувања. 

Член 109 
Пратеничкото прашање може да трае најдолго 

две минути, а одговорот на прашањето — најдолго 
пет минути. 

Член НО 
По примениот одговор на пратеничкото прашање 

и на евентуално дополнително прашање пратени-
кот може да предложи предметот на кој се однесу-
ва неговото прашање да се стави на дневен ред на 
седницата што е во тек или на една од наредните 
седници на Соборот. 

Пред донесувањето на одлуката за предлогот од 
ставот 1 на овој член, Соборот може да бара надле-
жниот одбор на Соборот да даде свое мислење за 
тој предлог. 

Член 111 
Претресот на одделни прашања се врши по ре-

дот утврден во усвоениот дневен ред. 
Во текот на седницата Соборот може да изврши 

измена на утврдениот редослед на одделни прашања 
во усвоениот дневен ред 

На седницата се претресува секое прашање на 
дневниот ред пред да се одлучи или заземе став за 
него, освен ако со овој деловник е определено за 
некое прашање Соборот да одлучува без претрес. 

Член 112 
На почетокот на претресувањето на прашањата 

од дневниот ред покренувачот на прашањето може 
поблиску да го образложи тоа прашање, или да да-
де дополнително образложение, 

По тоа образложение, претставникот на заинте-
ресираниот собор на Сојузната скупштина може да 
го« образложи мислењето и ставот на својот собор. 

По образложението дадено од претставникот на 
заинтересираниот собор на Сојузната скупштина, из-
вестителот на работното тело на Соборот може да го 
образложи мислењето односно ставот на тоа тело. 

- Потоа добиваат збор членовите на Соборат и 
другите учесници на седницата на Соборот што се 
пријавиле за збор. Претседателот на Соборот им да-
ва збор на членовите на Соборот и на други учесни-
ци на седницата по редот на пријавувањето. 

Секое прашање на дневниот ред на седницата 
на Соборот се претресува додека по него има при-
јавени говорници. 

Претседателот го заклучува претресот кога ќе 
утврди дека рзема повеќе говорници. 

Член 113 
Претседателот може во текот на седницата да 

ја' прекине работата на Соборот и да определи ден 
и час кога работата ќе продолжи. 

Претседателот /ја прекинува работата на Собо-
рот кога е тоа со овој деловник предвидено, поради 
непостоење кворум, поради поодминато време, по-
ради одмор па членовите на Соборот, поради пот-
реба во меѓувреме од прекинот до продолжението на 
седницата да се извршат потребните консултации и 
соберат потребните мислења, како и во други слу-
чаи кога ќе го заклучи тоа Соборот. 

Ако седницата е прекината поради непостоење 
кворум, а кворум не постои ниту во продолжение 
на седницата председателот ја заклучува седницата. 

Член 114 
По прашањата што се претресуваат на седницата 

на Соборот можат да се донесуваат акти на Сојуз-
ната скупштина од делокругот на Соборот и акти и 
заклучоци на Соборот. 

Ако по прашањето што се претресува не треба 
да се донесе акт односно заклучок, ил иако Соборот 

. не сака да одлучува по тоа прашање, претресот 
на тоа прашање се заклучува со преминување на 
следната точка од дневниот ред. 

Ако Соборот за прашањето што го претресувал 
на седницата не сака да одлучува на таа седница, 
претресот на тоа прашање се одлага за една од на-
редните седници, според заклучокот на Соборот. 

Член 115 
Кога се исцрпени сите точки од дневниот ред, 

претседателот на Соборот ја заклучува седницата. 

5. Одржување на редот 

Член 116 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 117 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките: предупредување, од-
земање на збор и отстранување од седницата. 

Мерката предупредување се изрекува на член 
на Соборот кој со своето поведение-, со земање збор 
иако претседателот не му дал, со упаѓање во збор на 
говорник или на друг начин го нарушува редот на 
седницата и одредбите на овој деловник. 

Мерката одземање на збор се изрекува на член 
на Соборот кој со својот говор на седницата го на-
рушува редот и одредбите на овој деловник, а веќе 
двапати на таа седница е предупреден да се придр-
жува кон редот и коч одредбите на деловникот. 

Мерката предупредување и мерката одземање 
на збор ги изрекува претседателот. 

Член 118 
Мерката отстранување од седницата се изреку-

ва на членот на Соборот кој нејќе да постапи според 
налогот на претседателот кој му ја изрекол мерка-
та одземање на збор, или кој со своето поведение 
или на друг начин ја попречува или ја спречува 
работата на седницата, или на седницата тешко ја 
навредува Сојузната скупштина или членовите на 
Соборот и другите пратеници, или во говорот употре-
бува изрази што не се во согласност со достоинство-
то на Скупштината.  
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Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Мерката отстранување од седницата ја изреку-
ва Соборот на седницата, на предлог од претседате-
лот или член на Соборот чие барање ќе го поддр-
жат девет члена на Соборот, без претрес. 

Член на Соборот спрема кој се предлага изре-
кување на мерката отстранување од седницата има 
право на збор заради давање на своја одбрана. Не-
говиот говор не може да трае подолго од пет ми-
нути. 

Членот на Соборот на кој му е изречена мерка-
та отстранување од седницата е должен да се от-
страни веднаш од салата во која се одржува седни-
цата и не може повеќе да присуствува на седницата 
од која е отстранет. 

Член 119 
Ако претседателот на Соборот со редовни мер-

ки не може да го одржи редот на седницата на Со-
борот, ќе нареди прекин на седницата. 

Член 120 
Претседателот на Соборот може да нареди се-

кој граѓанин што го нарушува редот на седницата 
на Соборот да се отстрани од салата во која се одр-
жува седницата и од зградата на Сојузната скупш-
тина. 

Ако редот е значително нарушен, претседателот 
може да нареди да се отстранат сите граѓани. 

6. Одлучување 

Член 121 
За донесување на одлуки, на седницата на Со-

борот е потребно присуство на повеќе од половина 
на вкупниот број членови на Соборот. 

Ако претседателот на Соборот се посомнева де-
ка на седницата присуствува мнозинството членови 
на Соборот, ќе нареди прозивање. 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го поба-
ра член на Соборот чие барање ќе го поддржат нај-
малку девет члена на Соборот. 

Полноважни се одлуките на Соборот што се до-
несени со мнозинството гласови на седницата на ко-
ја присуствуваат мнозинството членови на Соборот, 
освен ако со Уставот и со Деловникот на Сојузната 
скупштина е определено одлуката да се донесува со 
особено мнозинство. 

Член 122 
Член на Соборот има право по завршениот 

претрес, а пред гласањето, да се изјасни за својот 
став во поглед на гласањето и да го образложи сво-
јот став. 1 

Образложението не може да трае подолго од 
пет минути. 

Член 123 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Гласањето е тајно ако тоа го бара член на Со-

борот чие барање ќе го поддржат девет члена на 
Соборот. 

Член 124 
Членовите на Соборот гласаат така што се изја-

снуваат за предлогот или против предлогот, или се 
воздржуваат од гласање. 

Гласањето се врши истовремено — со дигање 
рака или на друг начин, или поименично — со из-
јаснување. 

Член 125 
Гласањето со дигање рака или на друг начин 

се врши така што претседателот на Соборот прво ги 

повикува членовите на Соборот да се изјаснат 
кој е за предлогот, потоа кој е против предлогот и 
најпосле дали некој се воздржува од гласање. 

Член 126 
Поименично гласање се врши ако така опреде-

ли претседателот на Соборот затоа што смета дека 
е тоа потребно за да се утврди точно резултатот на 
гласањето, или ако тоа го побара еден член на Со-
борот чие барање ќе го поддржат најмалку девет 
члена на Соборот, 

Поименично^ гласање се врши така што секој 
прозван член на Соборот се изјаснува „за" или „про-
тив" или се воздржува од гласање. 

Кога прозивањето ќе биде завршено, повторно 
се повикуваат оние членови на Соборот за кои во 
списокот не е назначено дека гласале. 

Прозивањето и пребројувањето на гласовите на 
членовите на Соборот го врши секретарот на Со-
борот. 

Резултатот на гласањето го утврдува претседа-
телот на Соборот. 

Член 127 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

рот го објавува резултатот од гласањето. 

Член 128 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 

Сите гласачки ливчиња имаат иста големи-
на, форма и боја. 

На секое гласачко ливче е втиснат печатот на 
Сојузната скупштина. 

Член 129 
Ако со тајно гласање се одлучува за предлог 

на општ акт или за заклучок, на секое гласачко 
ливче мора да биде напишано под реден број 1) — 
„за", под реден број 2) — „против", под реден број 
3) — „воздржан". 

Член на Соборот гласа на тој начин што го зао-
кружува редниот број според своето определување. 

Член 130 
Ако со тајно гласање се одлучува за избор на 

функционер, на гласачкото ливче мораат да бидат 
напишани имињата на сите предложени кандидати, 
по оној ред како што се предложени. Пред името 
на секој кандидат мора да. има реден број. 

Член на Соборот гласа за еден од кандидатите 
на тој начин што го заокружува редниот број пред 
неговото име. 

Член 131 
Ако со тајно гласање се одлучува за избор на 

колегијално тело, на гласачкото ливче мораат да би-
дат напишани сите предложени кандидатски листи 
за избор на колегијалното тело во целост, по оној 
ред по кој се предложени. Пред името на кандида-
тот за претседател на колегијалното тело мора да 
има реден број. 

- Член на Соборот гласа за кандидатската листа 
во целост, на тој начин што го заокружува бројот 
пред името на кандидатот за претседател на коле-
гијалното тело. 

Член 132 
Со спроведувањето на изборите раководи претсе-

дател на Соборот, на кој во работата му помагаат 
секретарот на Соборот и четири члена на Соборот 
избрани на седницата. 

Член 133 
Секој член на Соборот добива едно гласачко 

ливче. 
По распределбата на гласачките ливчиња и от-

како ќе утврди дека секој член на Соборот добил 
гласачко ливче, претседателот на Соборот дава об-
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јаснение за начинот на гласањето и го определува 
времето за пополнување на гласачките ливчиња. 

Секој член на Соборот лично го спушта свитка-
ното гласачко ливче во една од поставените гласач-
ки кутии, чиј број го определува претседателот на 
Соборот. 

К а ј секоја гласачка кутија на гласањето прису-
ствува еден од членовите на Соборот што на седни-
цата се избрани да му помагаат на претседателот во 
спроведувањето на изборите. . 

Член 134 
Гласачкото ливче од кое не може да се утврди 

- за што односно за кого членот на Соборот гласал, 
се смета неважечко. 

Член 135 
Откако сите присутни членови на Соборот ќе 

гласаат и претседателот на Соборот ќе објави дека 
гласањето е завршено, се пристапува кон утврдува-
ње на резултатот од гласањето. ' 

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња, во салата во која 
се одржува седницата. 

По завршеното гласање претседателот на Собо-
рот го објавува резултатот од гласањето. 

Член 136 
Предлог на општ акт односно заклучок е усво-

ен ако за него гласале мнозинството присутни члено-
ви на Соборот, односно мнозинството на сите члено-
ви на Соборот ако е тоа предвидено со Деловникот 
на Сојузната скупштина. 

Член 137 
За функционер е избран кандидатот кој добил 

мнозинство гласови од присутните членови на Со-
борот, а за колеги јадно тело се избрани кандидатит,е 
на листата што добиле мнозинство гласови од при-
сутните членови на Соборот. 

Член 138 
Ако ниту еден од предложените кандидати од-

носно ниту една листа не го добие потребното мно-
зинство, се врши повторно гласање. 

При повторното гласање се гласа за порано 
предложените кандидати односно кандидатски лис-

' ти, ако предлогот за нивниот избор не е повлечен, 
како и за новите кандидати односно кандидатски 
листи — ако бидат дополнително предложени. 

7. Записници 

Член 139 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата, а особено за предлозите изнесени 
на седницата и за заклучоците донесени на седни-
цата. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето по повод одделни прашања. 

Член на Соборот кој на седницата издвоил мис-
лење мо^ке да бара битните делови од неговата из-
јава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 140 
Записникот се составува, по правило, истиот 

ден кога е завршена седницата. 
Записникот им се упатува на сите членови на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 

дена пред денот определен за одржување на наред-
ната седница на Соборот. 

Член 141 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

на седницата да стави забелешки на записникот од 
минатата седница. 

За основаноста на забелешките на записникот се 
одлучува на седницата, без претрес. Ако се, усвојат 
забелешките, во записникот ќе се извршат соодвет-
ни измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки од-
носно записникот во кој, според усвоените забелеш-
ки, се извршени измени, се смета усвоен. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседате-
лот и секретарот на Соборот. 

Член 142 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата на Соборот се грижи секретарот на Со-
борот. 

Член 143 
На седницата на Соборот се водат стенографски 

белешки. 

Член 144 
Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на членовите на Соборот веднаш по одржаната сед-
ница на Соборот. ^ 

Секој член на Соборот во рок од три дена од 
денот на одржувањето на седницата може да бара 
во стенографските „белешки да се ,извршат измени 
на неговото излагање од редакциски карактер. ,Со 
тие измени не може да се менува смислата и суш-
тината на неговото излагање. 

Член 145 
Стенографските белешки се прилагаат кон ус-

воениот записник. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 146 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на сојузните органи на управата важат, согласно со 
Законот за сојузните органи на управата, сојузните 
совети и сојузните организации, и за сојузните со-
вети и сојузните организации, а одредбите што се 
однесуваат на функционерите што раководат со со-
јузните органи на управата — и за колегијалните 
тела во сојузните совети и сојузните организации и 
за претседателите на тие совети односно за старе-
шините на сојузните организации. 

Член 147 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престанува да важи Деловникот на Социјално-
здравствениот собоо- на Сојузната скупштина („Слу-
жбен лист на СФРЈ'', бр. 24/67). 

Член 148 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 020-26/71-6 
30 јануари 1971 година 1 

" Белград 1 , 

Претседател 
на Социјално-здравстве-
ниот ' собор на Сојузната 

скупштина, 
Љубиша Поповиќ, с. р. 
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93. 

Врз основа на членот 149 од Законот за банки-
те и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 
50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ НА ИЗДАВАЊЕТО И ПРОМЕТОТ НА 
ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПАРИЧНИ 

СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и условите на издава-

њето и прометот на обврзниците за прибавување 
парични средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/70) во членот 5 став 3 зборовите: „од една година" 
се заменуваат со зборовите: „од две години". 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 47 -
24 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

94. 

Врз основа на членот 1 точка 3 од Законот за 
овластување на Сојузниот извршен совет за презе-
мање определени мерки за спроведување на стаби-
билизација во стопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/70), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КРАТКОРОЧНИТЕ 
КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ И НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Народната банка на Југославија (во поната-

мошниот текст: Народната банка) ќе им ги претвори 
на деловните банки (во понатамошниот текст: бан-
ките) во долгорочен кредит следните кредити: 

1) реесконтниот од,носно документарниот кредит 
од членот 14а од Законот за Народната банка на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
47/66 и 55/68); 

2) посебниот кредит од точката 6 на Одлуката 
за регулирање на односите на деловните банки со 
Народната банка на Југославија по работите на 
краткорочно кредитирање („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/70, 29/70 и 46/70); 

3) кредитите за залихи на определени произ-
води, што Сојузната дирекција за резерви на инду-
стриски производи и Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи им ги дале на стопан-
ските организации од средствата добиени од Народ-
ната банка, кои имаат карактер на долгорочни 
кредити за обртни средства и кои ќе ги определи 
Народната банка, во спогодба ср тие дирекции; 

4) 50% од состојбата на кредитот за увоз на 
суровини: и репродукциони материјали со термински 
наплата на динарска противвредност. 

Делот од реесконтниот односно од документар-
ниот кредит од точката 1 на ставот 1 од овој член, 
кој банките го користеле врз основа на кредитите 
дадени на граѓаните и на работните и други органи-
зации за изградба и купување на станови од про-
изводителите, како и на работните организации за 
производство на станови за пазар и за приготву-
вање и уредување на земјиште за станбена изградба, 
во смисла на точката 4 став 1 под 8 од Одлуката 
за регулирање на односите на деловните ба,нки со 
Народната банка на Југославија по работите 
на краткорочно кредитирање (во понатамошниот 
текст: Одлуката), Народната банка ќе им ги пре-
твори на банките во долгорочен кредит до износот 
предвиден во точката 5 став 4 под 5 од Одлуката; 

Вкупниот износ на кредитите од ставот 1 на 
овој член Народната банка пред претворањето во 
долгорочен кредит ќе го намали за делот на креди-
тот за определени намени кој банките го реесконти-
рале ка ј неа во смисла на одредбите од Одлуката, 
и тоа: 

1) за 70% од состојбата на кредитот за извоз на 
стоки и услуги (точка 4 став 1 под 1 и став 5 од 
Одлуката); 

2) за 50% од состојбата на кредитот за сезонски 
залихи и за производство на пченица (точка 4 став 
1 под 7 и 10 од Одлуката). 

Член 2 
Претворањето на определените кредити на бан-

ките во долгорочен кредит во смисла на членот 1 од 
оваа уредба Народната банка ќе го изврши според 
книговодствената состојба на тие кредити на 31 
јануари 1971 година или според просечната месечна 
книговодствена состојба за времето од 31 октомври 
1970 година до 31 јануари 1971 година ако банката 
така ба,ра, и тоа по намалувањето на таа состојба 
за износот на намалувањето на реесконтниот лимит 
на банката според Одлуката за намалување на 
реесконтниот лимит н,а деловните банки за I три-
месечје на 1971 година О. бр. 9 од 28 јануари 1971 
година. 

Член 3 
Долгорочниот кредит од членот 1 на оваа уредба 

им се дава на банките со рок за враќање од 25 
години и со камата од 3,5% годишно. 

Долгорочниот кредит банките ќе го отплатуваат 
во еднакви годишни рати кои стасуваат на 31 март 
секоја година. Првата рата стасува за плаќање на 
31 март 1974 година. 

Каматата по долгорочниот кредит тече од денот 
на склучувањето на договорот за кредитот и се на-
платува во роковите предвидени со тој договор. 

Член 4 
Банките, на барање од стопанските организации, 

краткорочните кредити на тие организации, според 
состојбата на 31 јануари 1971 година или според 
просекот за последните шест до д,ванаесет месеци, 
сметајќи од 31 јануари 1971 година наназад, ќе ги 
претворат, во целост или делум, во долгорочен кре-
дит за обртни средства, до вкупниот износ на долго-
рочниот кредит кој во смисла на одредбите од оваа 
уредба ќе го добијат од Народната банка. 

Делот од долгорочниот кредит утврден во смисла 
на членот 1 став 2 од оваа уредба банките се должни 
да го користат за намените предвидени во тој став. 

Одредбата на ставот 1 од овој член нема да се 
применува на: 

1) кредитите на стопанските организации во 
ликвидација; 

2) кредитите за извоз на стоки и услуги (точка 
4 став 1 под 1 и став 5 од Одлуката); 

3) кредитите за сезонски залихи и за производ-
ство на пченица (точка 4 став 1 под 7 и 10 од Одлу-
ката) ; 

4) 50% од состојбата на кредитот за увоз на 
суровини и репродукциони материјали со тераписка 
наплата на динарска противвредност; 
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5) кредитите дадени на стопанските организации 
за давање потрошувачки кредити; 

6) кредитите за трајни обртни средства дадени 
според поранешните прописи од изворите на сред-
ствата за краткорочно кредитирање; 

7) кредитите што банката ги откажала и креди-
тите што стасале за наплата до денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба. 

Банката, покрај краткорочните кредити наве-
дени во ставот 3 на овој член, може да ги исклучи 
од претворање во долгорочен кредит за обртни 
средства и краткорочните кредити дадени за други' 
намени што ќе ги определи надлежниот орган на 
управувањето со банката, 

Член 5 
При претворањето на краткорочните кредити во 

долгорочни кредити за обртни средства на стопан-
ските организации, банките се должни да се рако-
водат првенствено со економските мерила и да водат 
сметка за перспективата на развојрт на одделни 
стопански организации односно групации на стопан-
ски организации, како и за затечениот регионален 
распоред на краткорочните кредити што се претво-
раат во долгорочни кредити за обртни средства, за 
што банките ќе обезбедат посебна евиденција. 

Член 6 
Долгорочниот кредит од членот 4 на оваа уредба 

на стопанските организации им се дава со рок за 
враќање од 25 години и со камата до 4% годишно., 

Долгорочниот кредит стопанските организации 
ќе го отплатуваат во еднакви годишни отплати, од 
средствата на своите фондови. Првата отплата ста-
сува за плаќање на 15 март 1974 година. 

Каматата по долгорочниот кредит тече од денот 
на склучувањето на договорот за кредитот и се на-
платува во роковите предвидени со тој договор. 

Член 7 
Банките можат краткорочните кредити на сто-

панските организации, според состојбата на 31 јану-
ари 1971 година, да им ги претворат во долгорочен 
кредит за обртни средства и во поголем износ од 
износот предвиден во членот 4 на оваа уредба, под 
услови што ќе ги определи надлежниот орган на 
управувањето со банката врз основа на важечките 
прописи. 

Член 8 
Вкупниот износ на долгорочните кредити за 

обртни средства одобрени врз основа на одредбите 
од оваа уредба и на кредитите за трајни обртни 
средства одобрени според поранешните прописи од 
изворите на средствата за краткорочно кредитирање, 
по правило, не може да биде поголем од 60% од 
вкупните пласмани на банката од тие извори на 
средствата според состојбата на 31 јануари 1971 
година. 

Банките ка ј кои вкупниот износ на долгорочните 
кредити за обртни средства одобрени во смисла на 
членот 4 од оваа уредба и на кредитите за трајни 
обртни средства одобрени според поранешните про-
писи од изворите на средствата за краткорочно 
кредитирање го преминува процентот од ставот 1 на 
овој член, не можат да постапат според одредбата 
на членот 7 од оваа уредба. 

Член 9 
Народната банка разликата помеѓу состојбата 

на кредитите дадени на банките утврдена според 
членот 2 на оваа уредба и состојбата на тие кредити 
на денот на претворањето во долгорочен кредит во 
смисла на чл. 1 до 3-на оваа уредба, по одбивање 
на кредитите за намените од членот 1 став 3 на 
оваа уредба, ќе ја наплати од банките до 30 јуни 
1971 година односно ќе им ја исплати на банките на 
нивно барање. 

Член 10 
Претворањето на краткорочните во долгорочни 

кредити, во смисла на одредбите од оваа уредба, 
банките ќе го извршат до 15 април 1971 година. 

Член 11 
Упатства за спроведување на оваа уредба дава 

Народната банкар 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 48 
24 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митија Рибичич, с. р. 

95. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за доде-
лување надоместок на резервните фондови на оп-
штините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко од средствата 
на . резервниот фонд на федерацијата поради уки-
нување на сојузниот придонес од личниот доход од 
работен однос („Службен лист на СФРЈ", 'бр. 7/71), 
во спогодба со Извршниот совет на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина и со Извршниот 
совет на Социјалистичка Република Хрватска, Со-
јуз,ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОКОТ ДОДЕ-
ЛЕН НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИ-

НИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО 

1. Надоместокот во износ од 8,000.000 динари, 
кој со точката 1 од Одлуката за доделување надо-
месток на резервните фондови на општините Др-
ниш, Книн, Сињ и Рацко од средствата на резерв-
ниот фонд на федерацијата поради укинување, на 
сојузниот придонес од личниот доход од работен 
однос им е доделен на резервните фондови на оп-
штините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко, се распореду-
ва, и тоа на: 

Динари 
1) Резервниот фонд на општината 

Дрниш 1,300.000 
2) Резервниот фонд на општината 

Книн 2,400.000 
3) Резервниот фонд на општината 

Сињ 2,700.000 
4) Резервниот фонд на општината 

Гацко 1,600.000 

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

Р, п. бр. 46 
24 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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96. 

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните 
давачки при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Посебната давачка од членот 1 од Законот за 
посебните давачки при увозот на одделни земјодел-
ски и прехранбени производи, се плаќа при увозот 
на следните земјоделски и прехранбени производи: 

Реден Тарифен 
број број Наименување на стоките 

1 01.02/16-1 

2 01.02/16-2 
3 01.02/26-1 
4 01.02/26-2 
5 01-02/За 
6 01.02/36 
7 01,02/46-1 

8 01.02/46-2 

9 01.02/46-3 
10 01.02/56-1 

11 01 02/56-2 

12 01.02/56-3 
13 01,02/66 

14 01.03/2 
15 01.04/16 
16 01.04/IB 
17 01.05/16-1 

и 2 
18 01.05/ 1в 
19 01.05/26 
20 01.05/2B 
21 01.05/36 
22 01.05/Зв 
23 01.05/46 
24 . 01.05/4В 
25 02.01/1а 
26 02.01/1г 
27 02.01/2а-1 
28 02.01/2а-2 
29 02.01/2а-3 
30 02.01/26-1 
31 02.01/26-2 
32 02.01/36 
33 02.01/Зв 
34 02.01/Зг 
35 02.01/5а 
36 02.01/56 
37 02.01/5в 
38 02,01/5г 
39 02.02/1 
40 02.02/2 
41 02.02/3 

1 2 3 

42 02.02/4а Гускини копани и гради 
43 02.02/46 Гуски заклани и месо од нив, 

друго 
44 02.02/5 Пајки заклани и месо од нив 
45 02.03 Џигер од живина, свеж, разладен, 

смрзнат, солен или во саламура 
46 02.05/la Сланина солена 
47 02.05/16 Сланина сушена, димена 
48 02.05/1в ,Сланина и сало свинско, сурово 
49 02.06/16 Шунка 
50 02.06/1 в-1 Месо свинско во саламура 
51 02.06/1в-2 Пршута 
52 02.06/1в-3 Сувомесни преработки свински, 

други 
53 02.06/2а Месо говедско, солено, во саламу-

ра, сушено или димено 
54 02.06/26 Месо телешко солено, во саламу-

ра, сушено или димено 
55 02.06/2в Месо овчо и козјо, солено, во са-

ламура, сушено или димено 
56 02.06/2г Месо живински, солено, во сала-

мура, сушено или димено 
57 02.06/2д Дробови, солени, во саламура, су-

шени или димени 
58 03.01/1, Риби, свежи (живи или мртви), 

2 и 3 разладени иди смрзнати 
59 04.01/1 Млеко 
60 04.01/2а Кајмак 
61 04 01/26 Павлака 
62 04.02/1а Млеко конзервирано, кондензира-

но 
63 04.02/2а Млеко полномасно, во ираѕв и во 

блокови 
64 04.02/26 - Млеко полумасно, во прав и во 

блокови 
65 04.03/1 Путер, свеж 
66 04.03/2 Путер, топен 
67 04.04 Сирење и урда 
68 04.05/1а Јајца во лушпа, кокошкини, свежи 
69 04.05/16 Јајца, во лушпа, кокошкини, кон- . 

зервирани 
70 04.05/2а Ја јца во прав 
71 04.05/26 Јајца без лушпа, смрзнати 
72 04.05/2в-1 Ја јца без лушпа за индустриски 

цели 
73 04.06 Мед природен 
74 05.07/1а Перје и пердув, неисчистени 
75 05.07/16 Перје и пердув, исчистени 
76 05.07/2а Отпадоци од перје 
77 06.03 Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени,, 

за букети или за украсни цели, 
свежи, сушени, бојосани, белени, 
импрегнирани или на друг начин 
приготвени 

78 07.01/16 Компир, друг 
79 07.01/2 Домати 
80 07.01/За Маслинки, за понатамошна прера-

ботка 
81 07.01/Зв-2 Кромид 
82 07.01 /Зд-2 Пиперка 
83 07.01/Зд-З Краставици 
84 07.01 /Зд-4 Зелка и кељ 
85; 07.01/3д-5 Карфиол 
86 07.01/Зд-10 'Рдоква, реи, делер, морков и друг зеленчук 
87 07.02/1 Зеленчук (варен или не), смрзнат, 

грашок 
88 07.02/2 Зеленчук (варен или не), смрзнат, 

боранија 
89 07.02/4 Зеленчук (варен или не), смрзнат, 

друго — маслинки 
90 07.03/1а Маслинки во саламура 

1 2 3 
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91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 

100 

101 
102 
103 
104 
105 

106 
107 
108 

109 
110 

111 

112 

113 
114 
115 

116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

128 
129 
130 

131 

132 

133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

07.05/16 Грав, друг 
08.03 Смокви, свежи или суви 
08.04/1 Грозје, свежо 
08.05/1а Бадеми во лушпа 
08.05/16 Бадеми без лушпа 
08.06/1 а Јаболка, трпезни 
08.06/16 Јаболка, за индустриска преработ-

ка 
08.06/2а Круши 
08.10/2Ѓ Овошје, конзервирано со смрзну-

вање, без додатен шеќер, друго 
08.11/1, Овошје привремено конзервирано 
2 и 7 (со сулфурдиоксид, во саламура, 

во сулфурирана вода или во други 
раствори за конзервирање), но не-
подобно за непосредна потрошу-
вачка во таква состојба 
Сливи, етив,ирани 
Сливи, неетивирани 
Пиперка, мелена 
Пиперка, толчена 
Пченица, друга 

'Рж, друга 
јачмен, пиварски 
Јачмен, за исхрана на добиток и 
друг 
Овес, друг 
Пченка, за исхрана на добиток 
Пченка, за индустриска преработ-
ка 
Пченка, друга 

08.12/1а 
08.12/16 
09.04/За 
09.04/36 
10.01/16-1 
и 2 
10.02/2 
10.03/1 
10.03/3 
и 4 
10.04/2 
10.05/2 
10.05/3 

10.05/4а, б, 
в, г и ѓ 
10.06/1а-2 
10.06/16 
10.06/2а 
и б 
11.01/1а 
11.01/2а 
11.01/26 
И.01/2в-1 
11.02/16-1 
11.02/26-1 
11.08/16 
11.08/1г 
12.01/1 
12.01/4 
12.01/8а 
12.05/1 и 2 

12.06 
1 2 . 0 7 / 1 

1 3 . 0 3 / 2 6 

1 3 . 0 3 / 2 в 

1 3 . 0 3 / 2 Г 

1 3 . 0 3 / 3 

1 5 . 0 1 / 1 а 

1 5 . 0 1 / 1 6 

1 5 . 0 1 / 1 в 

1 5 . 0 7 / 1 

1 5 . 0 7 / 4 

1 5 . 0 7 / 5 

1 5 . 1 2 / 2 и 4 

Ориз, во лушпа, друг 
Ориз, лупен 
Ориз, друг 

Брашно, пченично 
Брашно, од 'рж 
Брашно, од пченка 
Брашно, јачмено 
Гриз, пченичен 
Гриз, пченкарен 

'Скробов.и, од пченка 
Скробов^, од компир 
Кикиритки (арашид) 
Соја 
Сончоглед 
Корен од цикорија, свеж или су-
шен, цел или сечен, непржен 
Хмељ и брашно од хмељ (лупулин) 
Бухач 
Растителни екстракти — од савињ-
ски хмељ 
Растителни екстракти — од банки 
хмељ 
Растителни екстракти — од друг 
хмељ 
Пектин 
Свинска маст, сурова 
Свинска маст, пресувана 
Свинско сало, топено 
Масло соино 
Масло маслиново 
Масло сончогледово 
Животински или растителни ма-
сла и масти, делум или сосем 
хидрогенизирани, здрвени или 
зацврстени со која и да е постап-
ка, рафинирани или не, но пона-
таму неприготвени, маслиново, 
друго 

141 15.13/1 Маргарин 
142 15.13/2 Вештачки^ масти — за јадење и 

други масти приготвени (за јадење, 
други 
Салама зимска 
Колбаси 
Мортадела 
Конзерви од месо, говедски 
Конзерви од месо, свински 
Конзерви од месо, шунка во кон-
зерви 
Конзерви од месо, живински 
Конзерви од месо со зеленчук 
Конзерви од месо, други — овчи 
и козји 
Паштети, дробови во конзерви и 
друго 
Екстракти од месо 
Сардини во конзерви,' стерилизи« 
рани 
Филети во конзерви, стерилизи-
рани 
Филети во конзерви, нестерилизи-
рани, солени 
Рибини паштети во конзерви 
Конзерви со овошје и зеленчук и 
со разни сосови (антипасти) 
Конзерви рибини други, стерили-
зиран^ (brislings, sparts и др.) 
Рибини преработки, други 
Рибини конзерви нестерилизирани, 
ДРУГИ 
Шеќер суров 
Шеќер рафиниран 
Декстроза, гликоза и гликозен си-
руп и гроздов шеќер 
Шеќерни сирупи 
Вештачки мед 
Меласа нејастива 
Теста за храна (макарони, шпаге-
ти и слични производи) 
Зеленчук и овошје, приготвени 
или конзервирани во оцет или во 
оцетна киселина, со или без шеќер, 
па и со додаток на сол, мирудии 
или синап 

Ј.70 20.02 Зеленчук/ приготвен или конзер-
виран на друг начин, освен со оцет 
или со оцетна киселина 

171 20.05 Џемови, овошни желеа, мармелади, 
овошни пиреа и овошни пасти, 
добиени со варење, со'додаток на 
шеќер или не 

172 20.06/15а Компоти 
173 20.07/4, Сокови од овошје (вклучавајќи ја 

5 и 6 и ширата од грозје) и сокови од 
зеленчук, со или без додаток ,на 
шеќер, но непревриени и кои не 
содржат алкохол 

174 21.05 Приготвени супи и булјони во те-
чна и цврста состојба, или во фор-
ма на прав 

175 22.03 Пиво 
176 22.04 Шира од грозје, делум превриена, 

пресечена поинаку, освен со ал-
кохол 

177 22.05 Вино од свежо грозје; шира од 
грозје пресечена со алкохол 

178 22.06 Вермут и други вина од свежо гро-
зје, зачинети со ароматични екс-
тракти 

143 16.01/1а 
144 16.01/2 
145 16.01/За 
146 16.02/1а 
147 16.02/16 
148 16.02/1в 

149 16.02/lr 
150 16.02/1Д 
151 16.02/lr-l 

152 16.02/26, 
3 и 4 

153 16.03/1 
154 16.04/36-1 

155 16.04/6а 

156 16.04/66 

157 16.04/7а 
158 16.04/8а 

159 16.t)4/9a 

160 16.04/9в 
161 16.04/96 

162 17.01/1 
163 17.01/2а 
164 17.02/4, 

5 и 6 
165 17.02/7 
166 17.02/8 
167 17.03/1 
168 1 9 . 0 3 

169 20.01 . 

1 2 3 1 2 3 
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1 2 3 
179 22.08 Етил-алкохол и неутрални шпи-

ритуси, неденатурирани, јачина 
80о . или повеќе; денатурирани 
шпиритуси (вклучувајќи го и етил-
алкохолот и неутралните шпири-
туси) од која и да било јачина 
Етил-алкохол 
Сливовица 
Ракија од комина — комовица 
Ракија, друга 
Вински дестилат 
Тутун, суров или непреработен; 
отпадоци од тутун 

24.02/1 Пури (со отсечени врвови или не) 
24.02/2 Цигари 
24.02/За Тутун за цигари 
24.02/36 Тутун за луле 

180 22.09/1 
181 22.09/2 
182 22.09/За 
183 22.09/Зв 

22.09/9а 
24.01 

184 
185 

186 
187 
188 
189 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката ,за определу-
вање на земјоделските и прехранбените производи 
за кои при увозот се плаќа посебна давачка (,,Служ-
бен лист на СФРЈ"; бр. 16/68, 40/68, 54/68, 21/69, 
20/70 и 51/70). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето" вд ,,Службе-н лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 45 
24 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

97. 

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за 
посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/68), Сојузниот Извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОСТВА-
РЕНИ СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАН-

БЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата остварени со наплата на посеб-
ните давачки при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи им се доделува на: 

1) Фондот за унапредување на производството и 
на пласманот на добиток и на добиточни произво-
ди - 130,500.000 динари; 

2) Фондот за унапредување на извозот и на раз-
војот на морското рибарство - 16,900.000 динари; 

3) Фондот за деловна сигурност на производство-
то и на извозот на тутун и на тутунски преработки 
- 3,700.000 динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
користат за остварување на пласманот на оние про-
изводи што се предвидени со програмите на фондо-
вите од точката 1 на оваа одлука за 1971 година сраз-
мерно на извршувањето на тие програми. 

3. Работните организации можат средствата од 
т о г а т а 1 на оваа Одлука да ги користат според 
одредбите на правилникот за организацијата и ра-
ботата на Фондот. 

4. Оваа одлука ќе се применува на приливот на 
Средствата што се остваруваат од 24 јануари 1971 

година со извршување на програмите на фондови-
те од точката 1 на оваа одлука за 1971 година. 

Во средствата доделени со оваа одлука на Фон-
дот за унапредување на производството и на плас-
манот на добиток и на добиточни производи се со-
држани и средствата од 60 милиони динари од Од-
луката за користење на средствата остварени со на-
плата на посебната давачка при увозот на земјодел-
ски и прехранбени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/70) и ќе се употребат и за остварува-
ње на програмата на тој фонд од 1 до 23 јануари 
1971 година, согласно со одредбите на таа одлука. 

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи Народната банка на Југославија. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за користење на 
средствата остварени со наплата на посебната да-
вачка при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/70). 

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

. Р. п. бр. 49 
24 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

98. 

Врз основа на членот 17, став 2, членот 21 ртав 
4, членот 54 став ј? и членот 153 од Основниот закон 
за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70), во согласност 
со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ И 
ОПРЕМАТА ЗА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за уредите и опремата за вози-

лата во сообраќајот на патиштата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/68 и 28/70) членот 92 се менува и 
гласи: 

„Одредбите на членот 6 од овој правилник ќе 
се применуваат од 1 јануари 1974 година само на 
возилата што ќе се произведат и ќе се вклучат во 
сообраќајот по тој ден. 

Одредбите на чл. 7, 10 ст. 6, 7 и 8, членот 13 ст. 
11 и 12, членот 18 став 6, членот 35 став 7 и членот 
43 став 2 од овој правилник, ќе се применуваат од 
1 јануари 1973 година само на возилата што ќе се 
произведат и ќе се вклучат во сообраќајот по 
тој ден. 

Одредбите на членот 8 став 2, членот 10 став 
5, членот 13 став 10, членот 17 став 2, членот. 25 
став 2, чл, 27, 30, 35 ст. 2, 3 и 8, чл. 37, 39 и 40 ст. 4 
и 5, одредбите на членот 43 став 1 што се однесуваат 
на сината контролна ламба, на светлосниот или 
звучниот сигнализатор на контролата на работата 
на покажуваните на правецот, на брзиномерот со 
патомер и со светилка за осветлување кај мотор-
цикли, и одредбите на членот 44 став 1, членот 46 
ст. 3 и 7, членот 49 став 2, чл. 50, 51, 52, 54 став 1, чл. 
56, 59 и 60 став 2, чл. 64 и 76 став 1 од овој пра-
вилник, ќе се применуваат од 1 април 1971 година 
само на возилата што ќе се произведат и ќе се вклу-
чат во сообраќајот по тој ден. 

Одредбите на членот 47 став 4, членот 48 ст. 2 
и 3, членот 58 став 3 и членот 89 став 1 од овој 
правилник ќе се - применуваат" од 1 јануари 1972 
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година само на возилата што ќе се произведат и 
ќе се вклучат во сообраќајот по тој ден." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 344-10-1/116 
18 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

99. 

Врз основа на членот 77 точка 1 од Основниот 
закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), директорот на Сојузната управа 
за радиоврски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

Член 1 
Со овој правил,ник се пропишуваат начинот на 

работата на радиостаниците по нивното поставува-
ње а пред пуштањето во работа (пробна работа), на 
радиостаниците заради демонстрација на нивните 
технички квалитети, работата на радиостан,иците за 
експериментални цели и редовната работа на ради-
останиците. 

Член 2 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, 

врз воспоставувањето на радиоврска, врз одржува-
њето на радиоврска, врз прекинувањето на радио-
врска, врз водењето на дневник за работата и, на 
книга за прегледот на радиослужбите во поморство-
то, во воздуховпловството и во јав,ниот телеграфски 
и телефонски, сообраќај, се применуваат одредбите 
од Меѓународниот правилник за радио-сообраќајот 
и од Меѓународниот правилник за телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај. 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на работата на радиостаниците кои под условите 
определени во членот 3 став 3 и во членот 4 од Ос-
новниот закон за радиосообраќајот ги користат ју-
гословенски државјани и странци. 

Член 3 
По поставувањето а пред пуштањето во работа 

на радиостаница, се вршат тех-нички проби на ра-
ботата на радиостаницата (пробна работа). За време 
на пробната работа, претходно се најавува името 
на корисникот, се соопштува: „Вршиме технич-
ки проби", и се емитираат броевите со најнужните 
соопштен,ија со кои се утврдуваат чујноста, досегот 
и евентуалниве попречувања на радиоврските и 
зборовите: „Вршиме технички проби", со тоа што 
тие зборови мораат да се повторуваат секои 5 ми«4 

нути. 
Пробната работа на радиостаницата не може 

да трае подолго од 7 дена. 
По исклучок, пробната работа на радиодифуз-

ните и телевизиските станици чија иззрачена сила 
преминува 10 KW може да трае најдолго 2 месеца. 

Член 4 
Радиостаницата во радиомрежата која работи 

со цел за демонстрација на своите технички ква-
литети не смее да емитира соопштенија наменети 
за дејноста на органот односно на организацијата 
на Јшја и припаѓа. Радиостаницата ја започнува 

работата со претходна најава на името на корис-
никот и со зборовите: „Вршиме технички демонстра-
ции". Во рамките на техничките демонстрации со 
радиостаницата се емитираат броевите и најнужни-
те соопштенија со кои се проверуваат чујноста, до-
сегот и евентуалните попречувања на радиоврските 
и зборовите: „Вршиме технички демострации", со 
тоа што тие зборови мораат да се повторуваат секои 
5 минути. 

Техничките демонстрации не можат да траат 
подолго од 15 дена. 

Член 5 
Радиостаницата која работи за експериментални 

цели мора да работи, по правило, со вештачко оп-
товарување. 

Ако рад,иостаницата која работи за експеримен-
тални цели емитира сигнали во етерот, претходно 
мора да се идентифицира односно да се најави со 
името на корисникот кој ги врши експериментите со 
соопштување: „Вршиме експериментална работа". 
Ако радиостаницата која се користи за експеримен-
тални цели работи без вештачко оптоварување, мо-
ра да емитира броеви и тонови, со тоа што е долж-
на зборовите: „Вршиме експериментална работа" да 
ги повторува секои 5 минути. 

Член 6 
За воспоставување на радиотелеграфска врска, 

радиостаницата го емитира повикувачкиот знак на 
радиостаницата со која сака да воспостави радио-
врска, зборот: »DE« и се идентифицира со својот 
повикувачки знак. 

За воспоставување на радиотелефонска врска, 
радиостаницата го емитира повикувачкиот знак на 
радиостаницата со која сака да воспостави радио-
врска, зборот: „ОВДЕ" и се идентифицира со својот 
повикувачки знак. 

Член 7 
Одржувањето на радиовреката се врши со на-

изменична размена на соопштенија помеѓу радио-
станиците. Овие соопштенија мораат да бидат кон-
цизни, јасни и без непотребни повторувања. 

Можат да се емитираат само соопштенија што 
се однесуваат на дејноста на органот односно ор-
ганизацијата која има рад.иостаница. 

На почетокот и на крајот на размената на сооп-
штенијата радиостаниците ги емитираат своите по-
викувачки знаци. 

При преминување од предавање на прием, ра-
диотелефонската станица на коатот на соопштува-
њето го емитира зборот: „ПРИЕМ", а телеграфската 
радиостаница — соодветните зборови од Меѓународ-
ниот телеграфски код. 

Член 8 
Ако радистаницата со која е одржувана радио-

врска треба да емитира соопштенија, ќе постапи во 
се на начинот пропишан во чл. 6 и 7 од овој правил- ^ 
Н И К . " Ј 

Член 9 
По завршената размена на соопштенијата, ра-

диостаницата што прва воспоставила врска, се иден-
тифицира со емитирање на својот повикувачки знак 
и ја одјавува радиоврската со емитирање на зборот: , 
,.ГОТОВО" — ако одјавувањето го врши радиотеле- , 
фонска станица, односно со буквите: „ЅК" — ако 
одјавувањето го врши радиотелеграфска станица. 

Член 10 
Кога радиостаницата ќе прими знаци за опас-

ност, за итност или за безбедност, без оглед на тоа ! 
од каде доаѓаат, и се јавува на радиостаницата што ги 
емитира знаците за опарност, за итност или за без-
бедност и почнува да емитира соопштенија во вр- , 
ска со работата за отстранување на опасноста. ј 
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Член 11 
Соопштенијата што не се наменети за дејноста 

на корисникот на радиостаницата не смеат да се 
користат, да се бележат и да им се соопштуваат на 
трети лица, освен соопштенијата за опасност (во ра-
диотелеграфијата три пати повторен знак SOS, а во 
радиотелефонијата три пати изговорени зборови: 
„MAYDAY"), за итност (во радиотелеграфијата три 
пати повторен знак XXX. а во радиотелефонијата 
три пати повторен знак PAN) и за безбедност (во 
радиотелеграфијатз три пати повторен знак ТТТ, 
а во радиотелефонијата три пати изговорен збор: 
„SECURITE"). 

Одредбите на ставот 1 од овој член не се одне-
суваат на соопштенијата што се наменети за општи-
от прием. 

Член 12 
Радиостаницата може да работи само на фрек-

венцијата што и е доделена во дозволата за рабо-
тата. 

По исклучок, во случај на елементарни и други 
непогоди, на спасување и заштита на човечки жи-
воти, радиостаницата може да работи и на фреквен-
ција која не и е доделена, но само додека трае таа 
состојба. 

Член 13 
Ако радистаницата пренесува соопштение кое, 

според општите акти на работната или друга органи-
зација претставува деловна тајна, имателот на ра-
диостаницата, по одобрение на надлежн-иот орган за 
внатрешни работи, може да користи сопствени шиф-
ри, слогови, кодови "и кратенки. 

Член 14 
Радиостаницата мора да се одржува така што: 
1) евентуалното отстапување од фреквенцијата 

да биде во дозволените граници; 
2) споредните зрачења да останат во границите 

40 dB во однос на основната функција, со тоа што 
да не бидат поголеми од 50 миливати; 

3) отпорот на уземјувањето да не премине 15 
ома; - . 

4) височината на антената да остане во грани-
ците предвидени со дозволата за работата; 

5) широчината на емисијата да не биде поголе-
ма од широчината дадена во дозволата за работата; 

6) иззрачената сила на предавателот да не ја 
надминува иззрачената сила определена со дозво-
лата за работата. 

Член 15 
Ако радиостаницата недозволено отстапува од 

определената фреквенција, од иззрачената сила и 
од споредното зрачење, работата на радиостаницата 
привремено ќе се забрани и ќе се нареди отстрану-
вање на недостатоците. 

АКО радиостаницата отстапува над 30% од 'от-
стапувањето определено во членот 16 на овој пра-

вилник и при тоа ја попречува работата на другите 
радиостаници, на таквата радистаница ќе и се 
забрани работата. 

Член 16 
За одделни видови постојани радиостаници, оп-

ределени со' овој правилник, носителот на правото 
на користење на радиостаницата води дневник за 
работата, и тоа: 

1) дневник за работата на радиотелеграфската и 
радиотелефонската станица во кои радиооператорот 
самостојно ги врши работите врз основа на овласту-
вањето. ЕО Koi се запишуваат овие податоци: ден, 
месец, година и час на почетокот и на свршетокот 
на емисијата односно на приемот на соопштението; 
повикувачки знак на радиостаницата со-која треба 
да се воспостави радиоврска; содржина на пренесе-
ното соопштение, и потпис на радиооператорот кој 
го испратил односно примил соопштението; 

2) дневник за работата на радиодифузната ста-
ница, во кој се запишуваат: назив на емисијата и 
време на почетокот и на свршетокот на емитирањето 
и потпис на дежурното лице под чие раководство е 
вршена емисијата. 

Дневниците за работата од точ. 1 и 2 на ставот 
1' на овој член се водат на обрасците бр. 1 и 2, што 
се отпечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Член 17 
За постојаните радиотелеграфски, радиотеле-

фонски, радиодифузни и за подвижните UKT ра-
диотелефонски станици, носителот на правото за 
користење на радиостаницата води книга на прегле-
дот во која се запишува: ден, месец и година на извр-
шениот преглед на радиостаницата; недостатоци кои 
се утврдени при прегледот на радиостаницата, мерки 
што треба да-се преземат и потпис на лицето што го 
извршило прегледот 

Книгата на прегледот од ставот 1 на овој член 
се води на образецот бр. 3, кој е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 18 
Одредбите на чл. 16 и 17 на овој правилник ќе 

се применуваат по истекот на 60 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 1406/70 
17 февруари 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

радиоврски, 
Максо Дакиќ, с. р. 



Страна 216 - Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
Четврток, 4 март 1971 

100. 

Врз основа на членот 165 од Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70 и 60/70), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИХО-
ДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО 
БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА-

ТА ЗАЕДНИЦА 

1. Во Упатството за начинот на искажувањето 
на приходите и за нивното распоредување во буџе-
тот на општествено-политичката заедница („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/67, 47/68 и 47/69) во точка-
та 18 во шемата на општиот распоред на приходите 
во билансот на буџетот, во Основната намена 19. 
Нераспореден.и приходи зборовите: ,-,(текушта бу-
џетска резерва)" се бришат, а распоредната група 
19-2 се менува и гласи: 

„19-2 Средства распоредени во определен износ: 

2. Во точката 22 одредбата под 8 се менува и 
гласи: 

„8) во Основната намена „19. Нераспоредени 
приходи" во распоредната подгрупа: „Средства рас-
поредени во текуштата буџетска резерва" се иска-
жува нераспоредениот дел на приходите на опште-
ствено-политичката заедница, кој во текот на го-
дината служи за дополнителен распоред за покри-
вање на непредвидени или недоволно предвидени 
потреби во буџетот, а во распоредната подгрупа: 
„Средства издвоени на посебна сметка на делот на 
приходите остварени по стопа поголема од 10,8%" се 
искажуваат приходите што се издвојуваат на по-
себната сметка на корисникот на тие средства како 
посебна резерва според членот 1 од Законот за из-
двојување на посебни сметки на дел на приходот 
од придонесот од личниот доход од работен однос, 
од данокот на промет, од царината и од судските 
такси во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/70)." 

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

19-2-21 Средства распоредени во текуштата - g 2609^1 
буџетска резерва 2 4 ф е в р

р
у а р и 1 9 7 1 г о д и н а 

19-2-22 Средства издвоени на посебна сметка - Београд 
на дел од приходите остварени по сто- ' 

. па поголема од 10,8% Сојузен секретар 
Вкупно основната намена 19." 4 . за финансии, 
- . Јанко Смоле, с. р. 
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101. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерки-

те и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се утврдува посебната давачка за увоз на 
следните производи, и тоа за: 

1) 01.05/1в Кокошки, други 
во износ од 1,50 динари за 1 кило-
грам жива мера; 

2) 02.01/26-1 Месо овчо, свежо и ладено 
во износ од 2,85 динари за 1 ки-
лограм'; 

3) 02.01/26-2 Месо овчо, смрзнато 
во износ од 2,85 динари за 1 ки-
лограм; 

4) 02.01/5а Дробови, јазици 
1 во износ од 1 динар за 1 килограм; 

5) 02.01/56 Дробови, слезина и крезли 
во износ од 1 динар за 1 килограм; 

6) 02.01/5в Дробови, џигер, освен живински 
во износ од 1 динар за 1 килограм; 

7) 02.01/5г Други дробови за јадење: 
а) шкембиња 
во износ од 3,70 динари за 1 кило-
грам; 
б) други 
во износ од 1 динар за 1 килограм; 

8) 02.02/1 Кокошки заклани и месо од нив 
. во износ од 1,30 динари за 1 кило-

грам; 

9) 03.01/1в Риби, свежи (живи или мртви), 
разладени или смрзнати — крапови 
во износ од 3,60 динари за i кило-
грам; 

10) 04.01/2а Кајмак 
во износ од 0,14 динари за една 
масна единица; 

11) 04.01/26 Павлака 
во износ од 0,14 динари за една 
масна единица; 

12) 04.02/1а Млеко конзервирано, кондензи-
рано 
во износ од 4,80 динари за 1 кило-
грам; 

13) 04.02/2а Млеко полномасно, во прав и во 
блокови 
во износ од 3 динари за 1 кило-
грам; 

14) 04.02/26 Млеко полумасно, во прав . и во 
блокови: 
а) со содржина на маснотија до 

1,25% 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам. 

На млекото со наведената содржина на масно-
тија денатурирано со најмалку 2% денатуранс (ри-
бино и коскено брашно и сл.), ако денатурирањето е 
извршено во странство или под царински надзор 
пред увозното царинење, не се плаќа посебната да-
вачка од оваа одредба; 

б) со содржина на маснотија по-
голема од 1,25% 

во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

15) 04.03/1 Путер, свеж 
во износ од 8 динари за 1 кило-
грам; 

16) 04.03/2 Путер, топен 
во износ од 10 динари за 1 кило-
грам; 

17) 04.04/1а Кашкавал: . 
а) маснотија до 25% 
во износ од 3 динари за 1 кило-
грам; 
б) маснотија од 26% до 350/о 
во износ од 3,80 динари за 1 кило-
грам 
в) маснотија од 36% и повеќе 
во износ од 4,50 динари за 1 кило-
грам; 

18) 04 04/16 Трапист: 
а) маснотија до 250/о 
во износ од 3 динари за 1 кило-
грам; 
б) маснотија од 260/о до 35% 
во изнрс од 3,50 динари за 1 килоч 
грам; 
в) маснотија од 360/о и повеќе 
во износ од 4 динари за 1 кило-
грам; 

19) 04.04/1в Ементалер 
во износ од 4,50 динари за 1 кило-
грам; 

20) 04.04/1г Сирења, други тврди и фини: 
а) маснотија до 250/р 
во износ од 6 динари за 1 кило-
грам; 
б) маснотија од 26% и повеќе 
во износ од 7 динари за 1 кило-
грам; 

21) 04.04/1д Сирења, топени: 
а) пакување над половина кило-

грам 
во износ од 2,30 динари за 1 кило-
грам; 
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б) пакување до половина кило-
грам 

во изиое од 5,30 динари за 1 кило-
грам; 

22) 04.04/1Ѓ и 2 Сирења други, урда 
во износ од 3 динари за 1 кило-
грам; 

23) 04.05/1а 

24) 04.05/15 

25) 04.05/2а 

26) 04.05/26 

27) 04.05/2В-1 

28) 05.07/1а 

29) 05.07/16 

30) 05.07/2а 

31) 06 03/1 

Јајца во лушпа, кокошкини, свежи 
во износ од 0,30 динари за 1 парче; 

Јајца во лушпа, кокошкини, кон-
зервирани 
во износ од 0,30 динари за 1 парче; 

Ја јца без лушпа, во прав 
во износ од 26 динари за 1 кило-
грам; 

Ја јца без лушпа, смрзнати 
во износ од 4,50 динари за 1 кило-
грам; 

Јајца без лушпа за индустриски 
цели 
во износ од 4,50 динари за 1 кило-
грам; 

Перје и пердув неисчистен 
во износ од 4 динари за 1 кило-
грам; 

. Перје и пердув исчистен 
во износ од 4 динари за 1 кило-
грам; 

Отпадоци од перје 
во износ од 4 динари за 1 кило-
грам ; 

Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени, 
за букети или за украсни цели, 
свежи, сушени, бојосани, белени, 
импрегнирани или на друг начин 
приготвени — свежи — каранфили 

в 0 износ од 0,60 динари за 1 парче; 

Домати 
во износ од 1,60 динари за 1 кило-
грам; 

Кромид 
во износ од 0,60 динари за 1 кило-
грам; 

Зеленчук свеж или разладен, дру / 
— краставици 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

35) 07.01/Зд-4 Зеленчук свеж. или разладен, друг 
-—зелка и кељ 
во износ од 1 динар за 1 кило-
грам; 

36) 07.01/Зд-5 Зеленчук свеж или разладен, друг 
— карфиол 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

32)' 07.01/2 

33), О7.01/Зв-2 

34) 07.01/Зд-З 

37) 07.01/ЗД-10 

38) 08.03/2а 

39) 08.03/26 

40) 08.04/1 

41) 08.06/1 а 

42) 08.06/15 

43) 08.12/1а 

44) 08.12/16 

45) 09.04/За 

46) 11.08/16 

47) 11.08/lr 

48) 13.03/3 

49) 15.12/2 и 4 

50) 15.13/2 

51) 16.04/36-1 

Зеленчук свеж или разладен, друг 
— салата, освен голица 
во износ од 3 динари за 1 кило-
грам; 

Смокви, суви, етивирани 
во износ од 2,30 динари за 1 кило-
грам, без оглед на начинот на па-
кувањето; 

Смокви, суви, неетивирани 
во износ од 2,30 динари за 1 кило-
грам, без оглед на начинот на па-
кувањето; 

Грозје, свежо 
во износ од 0,20 динари за 1 кило-
грам; 

Јаболка, трпезни 
во износ од 1 динар за 1 кило-
грам; 

Јаболка за индустриска прера-
ботка 
во износ од 1 динар за 1 кило-
грам; 

Овошје сушено, сливи, етивирани 
во износ од 0,70 динари за 1 кило-
грам; 

Овошје сушено, сливи, неетиви-
рани 
во износ од 0,50 динари за 1 кило-
грам; 

Пиперки мелени 
во износ од 3,50 динари за 1 кило-
грам; 

Скробови, од пченка 
во износ од 0,34 динари за 1 кило-
грам; 

С К Р О Б О В И ОД К О М П И Р 

во износ од 1,34 динари за 1 кило-
грам; 

Пектин 
во износ од 13,70 динари за 1 кило-
грам; 

Животински или растителни масла 
и масти, делум или сосема хидро-
генизирани, здрвени или зацврсна-
ти по која и да било постапка, ра-
финирани или не, но понатаму не-
приготвени — маслиново и друго 
во износ од 1,30 динари за 1 кило-
грам; 

Вештачки масти за јадење и други 
масти приготвени за јадење — 
други 
во износ од 1,30 динари за 1 кило-
грам; 

Сардини, во конзерви, стерилизи-
раат 
во износ од 2,20 динари за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 
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52) 16.04/6а 

53) 16.04/9а 

54) 16.04/9в 

55) 17.01/1 

56) 17.01/2а 

57) 17.02/4,5 и 6 

58) 20.01/1а и 2 

Филети, во конзерви, стерилизи-
ра ни 
во износ од 5,70 динари за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделпвата амбалажа; 

Конзерви рибини други, стерили« 
зирани (brislings, sparts и др.) 
во износ од 3 динари за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделивата амбалажа; 

Рибини преработки, други 
во износ од 11 динари за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 

Шеќер, суров од шеќерна репа и 
од шеќерна трска 
во износ од ОДО динари за 1 кило-
грам; 

Шеќер, друг, рафиниран од ше-
ќерна репа и од шеќерна трска 
во износ од ОДО динари за 1 кило-
грам; 

Декстроза, гликоза и гликозен си-
руп и гроздов шеќер 
во износ од 0.50 динари за 1 кило-
граим; 

Зеленчук и овошје, приготвени 
или конзервирани во оцет или во 
оцетна киселина, со или без ше-
ќер, па и со додаток на сол, на 
мирудии или на синап — краста-
вици кисели 
во износ од 0,70 динари за 1 кило-
грам бруто-тежика, вклучувајќи 
ја и неодделивата амбалажа; 

Зеленчук, приготвен или конзер-
виран на друг начин, освен со оцет 
или со оцетна киселина — домати 
во износ од 1..80 динари за 1 кило-
грам. 

Посебната давачка според оваа одредба нема да 
се плаќа на домати конзервирани без оцет или 
с 0 оцетна киселина, или приготвени за јадење, во 
вода цели или сечени во парчиња, како и на сок од 
домати чија сува содржина на екстракт не пре-
минува 7%; 

59) 20.02/2 

60) 20.02/5В 

61) 20.02/5В 

62) 20.05/1д 

63) 20.05/1ђ 

Зеленчук преработен, друг — гра-
шок 
во износ од 1 динар за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделивата амбалажа; 

64) 20.06/15а Компоти 
во износ од 1,40 динари за 1 кило-
грам ; 

65) 20.07/4 Шира (сок) од грозје 
во износ од 0,25 динари за 1 литар 
до 18% шеќер, а за секој процент 
шеќер по 0,014 динари; 

66) 20.07/бе Сок од вишни и цреши, концен-
триран 
во износ од 4,70 динари за 1 кило-
грам; 

67) 20.07/6ж Сок од капинки, концентриран 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

68) 20.07/6з Сок од сливи, концентриран 
во износ од 1,35 динари за 1 кило-
грам; 

69) 20.07/6и Сок од малинки, концентриран 
во износ од 7,80 динари за 1 кило-
грам; 

70) 20.07/бј Сок од јаболка, концентриран 
во износ од 0,85 динари за 1 кило-
грам; 

71) 20.07/6 о Сок од друго овошје, засладен 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

72) 22.04 Шира од грозје, делум превриена, 
пресечена поинаку, освен со алко-
хол 
во износ од 0,25 динари за 1 ли-
тар до 18% шеќер, а за секој по-
натамошен процент на шеќер по 
0.014 динари; 

73) 22.05/1 Вино пенливо, во шишиња 
во износ од 1 динар за 1 литар; 

74) 22,05/За Десертни вина од сите видови, во 
б.уриња и во цистерни 
во износ од 0Д1 динари за 1 ма-
л и о н ; 

75) 22.05/36 Десертни вина од сите видови во 
шишиња 
во износ од 0,75 динари за 1 литар; 

76) 22 05/6 Вина обични, во шишиња 
во износ од 0Д1 динари за 1 ма-
лиган; 

Зеленчук преработен, друга-
ра ни ја 
во износ, од 0,30 динари за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 

Џемови 
во износ од 1,40 динари за I кило-
грам; 

Слатко од овошје 
во износ Од 1,50 динари за 1 кило-
грам; 

б с н 77) 22 05/7 Вина квалитетни, во буриња и во 
цистерни 

. во износ од 0Д1 динари за 1 ма-
л и о н ; 

78) 22.05/8 Вина обични, во буриња и во ци-
стерни 
во износ од 0Д1 динари за 1 ма-
л и о н ; 

79) 22.05/9а Вино за вкрстување 
во износ од 0,11 динари за 1 ма-
лиган; 
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80) 22 .05 /96 

81) 22.05/9Г 

82) 22.05/9д 

83) 22 .05 /9ђ 

84) 22.08/1 и 2 

85) 22.09/1 

86) 22 .09 /2 

Вино за дестилација 
во износ од 0,11 динари за 1 ма-
л и о н ; 

Вино за изработка на вермут 
во износ од 0,11 динари за 1 ма-
л и о н ; 

Мистела (шира пресечена со алко-
хол) 
во износ од 0,25 динари за 1 литар; . 

Вина неспоменати 
во износ од 0,11 динари за 1 ма-
л и о н ; 

Етил-алкохол 80о или повеќе 
во износ од 0,80 динари за 1 литар; 

Етил-алкохол до 80о 

во износ од 0,80 динари за 1 литар; 

Сливовица 
во износ од 0,09 динари за 1 сте-
пен на алкохол; 

87) 22.09/За Ракија од помини — комовица 
во износ од 0,14 динари за 1 сте-
пен на алкохол; 

88) 24.02/1 Пури (со отсечени врвови или не): 

а) за пури и цигари л оси чија на-
бавна цена ка ј увозот франко ју-
гословенската граница е до 0,63 
динари за едно парче 
во износ од 0,30 динари за 1 парче; 
б) за пури и цигарилоси чија на-
бавна цена ка ј увозот франко ју-
гословенската граница е од 0,64 до 
1,25 динари за 1 парче 
во износ од 0,50 динари за 1 парче; 
в) за пури и цигари л оси чија на-
бавна цена ка ј увозот франко ју-
гословенската граница е од 1,26 и т 
повеќе динари за 1 парче 
во износ од 0,60 динари за 1 парче. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за височината 
на посебната давачка при увозот на одделни земјо-
делски и прехранбени производи (,,службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 
31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 
3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 
31/69, 47/69, 52/69, 55/69, 56/69, 11/70, 12/70,15/70, 20/70, 
27/70, 35/70, 43/70, 46/70, 49/70, 53/70, 56/70, 1/71, 2/71, 
3/71, 8/71 и 10/71). 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

. СФРЈ". 

Бр. 17-220/1 
24 февруари 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Никола Филиповци, с. р, 

102. 
Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за 

Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од За -
конот за измени и дополненија на Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/66) и членот 102 од Законот за бан-
ките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 
50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧ-

НОТО КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: 
банките) при давањето на краткорочните кредити 
ќе ценат особено дали барателите на тие кредити 
зголемувањето на трајните обртни средства го вр-
шат од извори што можат да се користат за ин-
вестиции и дали ефикасно ги користат расположи-
вите обртни средства. 

2. Краткорочните кредити не можат да се да-
ваат со рок за враќање подолг од десет месеци. 
По исклучок, за работите ка ј кои е неопходно по-
долго ангажирање на средствата, банките можат да 
ги определуваат роковите на враќањето на креди-
тите во согласност со траењето на кредитираната ра-
бота, со тоа што тие рокови да не можат да бидат 
подолги од две години. 

При определувањето на роковите на враќањето 
на кредитите во смисла на ставот 1 од оваа точка, 
банките се должни постојано да водат сметка за 
својата ликвидност, која првенствено треба да ја 
обезбедуваат со целесообразно преодување на ди-
намиката на користењето и на роковите на враќа-
њето на кредитите. 

3. Банките што користат кредит ка ј Народна-
та банка на Југославија (во понатамошниот текст: 
Народната банка) се должни да ги исполнуваат 
следните услови во поглед на кредитната-способ-
ност: 

1) своето работење во врска со давањето на 
краткорочните кредити да го вршат во согласност 
со прописите за банките и за кредитните работи и 
со прописите со кои се определува кредитната по-
литика, да имаат . средено финансиско работење и 
уредно да им одговараат на своите обврски спрема 
Народната банка во поглед на враќањето на иско-
ристените кредити; 

2) од вкупните кредити за обртни средства да-
дени врз основа на депозит по видување и од кре-
дитот добиен од Народн,ата банка и од други бан-
ки, како и од другите краткорочни средства, на ј -
малку 30% да даваат со' рок за враќање до три 
месеци; 

3) секогаш да располагаат со средства на при-
марната ликвидност во износот кој им е неопхо-
ден за уредно извршување на своите обврски; 

4) средствата на посебниот резервен фонд из-
двоени на сметката ка ј Народната банка да ги ко-
ристат само ако поради својата неликвидност не 
се во можност да ги извршуваат налозите на ко-
митентите за располагање со нивните средства и 
за време на користењето на тие средства да не го 
зголемуваат обемот на краткорочните и потрошу-
вачките кредити. 

Во вкупните кредити за обртни средства од од-
редбата под 2 на ставот 1 од оваа точка не се зас-
метуваат кредитите за трајни обртни средства да-
дени според поранешните, прописи од изворите на 
средствата за краткорочно кредитирање и долго-
рочните кредити за обртни средства дадени според 
одредбите на Уредбата за претворање на дел од 
краткорочните кредити на банките и на стопан-
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ските организации во долгорочен кредит за обртни 
средства (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 11/71), ка-
ко и другите кредити што ќе ги определи Народ-
ната банка. 

Народната банка утврдува кои средства ее сме-
таат како средства на примарна ликвидност во 
смисла на одредбата под 3 став 1 на оваа точка и 
може, по потреба, да го определи задолжителн,иот 
минимум на тие средства со кој банките треба да 
располагаат. 

4. Банката може ка ј Народната банка да ко-
ристри реесконтен односно документарен кредит 
(член 14а од Законот за Народната банка на Југо-
славија) под услов претходно, врз основа на соод-
ветната документација, да им дала на своите ко-
м и т е т а кредити за определени работи односно« на-
мени, и тоа: 

1) кредити за извоз на стоки и услуги — врз 
основа на документите за извршениот извоз на сто-
ки заверени од царинарницата и од девизната до-
кументарна контрола на Народната банка и до-
кументите за извршените услуги на странски по-
рачувани, и тоа до височината од 70% од состојба-
та на кредитите што банката им ги дала на коми-
т е т и т е за оваа намена, а под услов рокот на вра-
ќањето на кредитите да не е подолг од 45 де-на од-
носно да не е подолг од 90 дена кога наплатата се 
врши во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања, сме-
тајќи го тој ро-к од денот на извршеното царинење 
на стоките односно од денот на извршувањето на 
услугите; 

2) кредити дадени на земјоделски организации 
за производство на пченица — врз основа на дого-
ворот за производството и испораката, и тоа до ви-
сочината од 50% од состојбата на дадените креди-
ти, а најмногу до износот од 25% од вредноста на 
договореното производство сметана по гарантира-
ните односно минималните откупни цени и под 
услов роковите за враќањето на кредитите да не се 
подолги од десет месеци; 

3) кредити за сезонски залихи на домашна 
пченица — врз основа на документите за количи-
ната и за вредноста на кредитираните залихи, и тоа 
до височината од 50% од состојбата на кредитите 
што банката им ги дала на комитентите и под ус-
лов со договорот за кредитот да е предвидено вра-
ќање на кредитот во согласност со потрошокот на 
кредитираните залихи, а најдоцна во рок од десет 
месеци; 

4) кредити за увоз на стоки со терминска напла-
та на динарската противвредност што банката им 
ги дала на своите комитетон по влегувањето во си-
ла на оваа одлука, и тоа до височината и под ус-
ловите што ќе ги определи Народната банка во 
Спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии 
и со Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. 

По исклучок од одредбата под 1 на ставот 1 
од оваа точка, банката може да даде кредит со рок 
за враќање и до 150 дена, ако е во прашање из-
воз во воневропски земји кој се наплатува во де-
визи од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања. 

Рокот на враќањето на кредитот од 90 дена од 
одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка и рокот 
од 150 дена од ставот 2 на оваа точка, банката мо-
же да ги продолжи ако корисникот на кредитот, 
најдоцна за 15 дена по истекот на рокот договорен 
за враќање на кредитот, и поднесе решение од На-
родната банка за продолжување на рокот за вне-
сување на девизи. 

Банката е должна во својата деловна полити-
ка, при определувањето на роковите за враќање на 
кредитите од ставот 1 под 1 и од ставот 2 и при про-
должување на тие рокови во смисла на ставот 3 
од оваа точка, да води сметка за фактичните ро-

кови за наплата од странство, и со договорот за 
кредитот да ги обврзува корисниците кредитите 
да ги враќаат и пред договорениот рок ако напла-
тата од странство ја остварат пред тој рок. 

Со кредитите од одредбата под 1 на ставот 1 
од оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа 
одлука, кредитите што банката ги дава врз основа 
на договор за производство на опрема и бродови 
за извоз и на договор за вршење услуги на стран-
ство, и тоа: 

- до височината на вредноста на одделна за-
вршена фаза, ако со договорот е предвидено плаќа-
ње на фази; 

- до височината на договорениот аванс, ако со 
договорот е предвидено плаќање аванс во девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а под услов авансот да 
стасува во рок од 90 дена од денот на давањето на 
кредитот на комитентот од страна на банката и 
неговата наплата да е обезбедена. 

Народната банка по потреба, може да ја мену-
ва височината и роковите на користењето на реес-
контниот односно документарниот кредит предви-
дени во оваа точка, за што однапред ќе ги извести 
банките. 

5. Банката која поради намалување на сво-
јата ликвидност не е во можност да ги извршува 
своите обврски, може да користи ка ј Народната 
банка посебен документарен кредит за ликвидност 
врз основа на обврзници на федерацијата уплате-
ни од средствата на посебниот резервен фонд во 
смисла на Законот за издавање обврзници на фе-
дерацијата за покривање на обврските спрема со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/70), и тоа во траење од 10 работни денови во 
месецот. 

6. Искористениот износ на реесконгниот односно 
документарниот кредит врз основа на кредитите да-
дени на граѓаните и на работните и други органи-
зации за изградба и за купување на станови од 
производители, како и на работните организации 
за производство на станови за пазарот и за при-
готвување и уредување на земјиште за станбена 
изградба, по одбивање на износот од членот 1 став 
2 од Уредбата за претворање на дел од краткороч-
ните кредити на банките и на стопанските органи-
зации во долгорочен кредит: за обртни средства, 
банката е должна да и го- врати на Народната ба,н-
ка во рок од три години, во еднакви полугодишни 
рати, почнувајќи од 1 март 1974 година.. 

7. Височината на кредитите од точката 4 на 
оваа одлука се утврдува однапред за наредните три 
месеци. 

Вкупниот износ на кредитите од точката 4 н а . 
оваа одлука и на долгорочниот кредит од чл. 1 до 
3 на Уредбата за претворање на дел од краткороч-
ните кредити на банките и на стопанските органи-
зации во долгорочен кредит за обртни средства не 
може да го преминува износот на просечната ме-
сечна состојба на средствата на депозитот и на 
средствата на фондовите со кои банката распола-
гала во изминатиот период од шест месеци. 

Банката чиј долг по кредитите ка ј Народната 
банка ја преминува границата на вкупното задол-
жување утврдена во смисла на одредбите од оваа-
точка, не може да го зголемува обемот на кратко-
рочните кредити. 

8. Со влегувањето во сила на о-ваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за регулирање на одно-
сите на деловните банки со Народната банка на" 
Југославија по работите на краткорочно кредити-
рање („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70, 29/70 и 
46/70). 
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9. Оваа "одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 22 
26 февруари 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. р. 

103. 
Врз основа на членот 35 од Законот за Народа 

' ната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 47/66 и 55/68) и точката 1 од Одлуката за 
обележјата на банкнотата од 500 динари и на ко-
ваните пари од 2 и 5 динари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/70). во согласност со Сојузниот извр-
шен совет, гувернерот на Народната банка на Ју -
гославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА РЕ-ДОВНО П ПРИ-
ГОДНО ИЗДАНИЕ НА КОВАНИ МАРИ ОД 2 И 5 

ДИНАРИ 

1. Народната банка на Југославија, на денот на 
влегувањето во сила на ова решение, ќе пушти во 
оптек редовно и пригодно издание на ковани пари 
од 2 и 5 динари, со обележјата што се утврдени со 
Одлука.та за обележјата на банкнотата од 500 ди-
нари и на кованите пари од 2 и 5 динари. 

2. Редовното издание на кованите пари од точ-
ката 1 на ова решение Народната банка на Југо-
славија ќе го пушти во оптек во износите потребни 
за редовно вршење на готовинскиот промет. 

3. Пригодното издание на кованите пари од точ-
ката 1 на ова решение, со ознаките: „FAO" и „FIAT 
PANIS", Народната банка на Југославија ќе го пу-
шти во оптек ЕО ограничени износи, и тоа: 

1) кованите пари од 2 динари — во износ од 
1,000.000 динари; 

2) кованите пари од 5 динари — во износ од 
2,500.000 динари. 

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

О. бр. 15 
. 24 февруари 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. т\ 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опреде-
лувале на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, 
објаснет во ,.Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА -ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ-

ТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, а кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/70) во одделот XI, глава 55, во тарифниот број 
55.09 во точката 2 под б) во колоната 4 наместо оз-
наката: „ДК"" треба да стои ознаката: „ГДК". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 февру-
ари 1971 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за фор-
мирање Комисија за утврдување на завршната 
сметка на Сојузниот фонд за финансирање на на-
учните дејности, објавен во „Службен лист на, 
СФРЈ", бр. 8/71, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Во точката 6 во одредбата под 4 наместо зборо-
вите: „Божидар Гуштин, директор на Републичкиот 
фонд за финансирање на научните дејности на СР 
Хрватска" треба да стои: „инж. Божидар Гуштин, 
секретар на Фондот Борис Кидрич на СР Слове-
нија". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 фев-
руари 1971 'година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ПРАВИ Л НИК ОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕТО 
НА СТАНОВИ НА ПЕЧАТАРСКО-ИЗДАВАЧКОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „СРБИЈА", БЕЛГРАД 

I. Работничкиот совет на Печатарско-издавач-
кото претпријатие „Србија" во Белград, на седни-
цата од 27 март 1970 година, донесе Заклучок за 
толкувањето на членот 24 точка П од Правилни-
кот за финансирањето на станбената изградба и за 
доделувањето на становите, со кој определи „семеј-
ната оптовареност", како едно од мерилата за утвр-
дување на приоритетот во доделувањето стан на ко-
ристење по основ на работен однос, да се применува 
само на работниците кои со своето потесно семејс-
тво живеат на територијата на Белград и во поблис-
ката околина. 

Беџет Небија, работник на наведената работна ор-
ганизација, поднесе барање Уставниот суд на Југосла-
вија да ја оцени уставноста и законитоста на 
наведениот заклучок, истакнувајќи дека со тој 
заклучок е повреден уставниот принцип за еднак-
воста на граѓаните, како и одредбите на Законот за 
станбените односи, бидејќи Заклучокот пред доне-
сувањето не им е ставен на увид на работниците 
на работната организација за да стават свои за-
белешки и предлози. 

Печатарско-издавачкото претпријатие „Србија" 
— Белград истакнува дека со Заклучокот од 27 март 
1970 година Работничкиот совет дал само толкува-
ње на членот 24 точка' 11 од Правилникот за фи-
нансирањето иа станбената изградба и за доделува-
њето на станови. Заради тоа не било задолжително 
Заклучокот да се до,несува на начинот што е про-
пишан за донесување на правилник со кој се ре-
гулираат прашањата во врска со давањето станови 
на користење. 

II. Судот смета дека Заклучокот за толкувањето 
на членот 24 точка 11 од Правилникот за финанси-
рањето на станбената изградба и за доделувањето 
на станови претставува општ акт со кој истовре-
мено е извршена измена на наведениот правилник. 
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Од тоа произлегува дека Работничкиот совет бил 
должен, при донесувањето на Заклучокот,' да се 
придржува кен постапката пропишана со одредбата 
на членот 36 став 2 од Законот за станбените односи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/66 и 32/68), што и 
изречно е предвидено во членот 81 став 1 на Ос-
новниот закон за претпријатијата („Службен лист на 
СФРЈ"', бр. 17/65, 31/67, 48/68 и 55/69), според кој 
член измена и, дополнен,ие на општи акти се врши 
на начинот што е пропишан за нивното донесување. 
Претпријатието „Србија", Белград го повредило 
Законот за станбените односи кога наведениот зак-
лучок го долеело на начинот кој не е̂  во согласност 
со оној начин што го определува тој закон. 

III. Оценувајќи го условот „семејна оптоваре-
ност", кој е пропишан со наведениот заклучок, Ус-
тавниот суд смета дека работничкиот совет на 
претпријатието е овластен да ги утврдува условите 
за давање станови на користење, но при тоа е дол-
жен да ги почитува принципите утврдени со Уста-
вот и со законот. Во Заклучокот, помеѓу другото 
при,оритет во доделувањето на станови на користе-
ње се дава на оние работници кои со своето потесно 
семејство жевеат на територијата на Белград и во 
поблиската околина, што е во спротивност со устав-
ниот ' принцип за еднаквоста на граѓаните. 

Со членот 33 од Уставот на Југославија е про-
пишано дека граѓаните се еднакви во своите права 
и должности. Работните и други самоуправни орга-
низации не можат со своите правилници да пропи-
шуваат услови и мерила за остварување на одделни 
права со кои се навредува тој основен уставен 
принцип. Местото на живеењето на потесното се-
мејство на работникот, како основ за добивање по-
себна погодност при утврдувањето на редот на пр-
венството во добивањето стан на користење, според 
мислењето на Судот, не обезбедува еднакви права 
на луѓето во овој поглед. 

Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Ус-
тавот на Југославија, по одржаната јавеа расправа, 
Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека работната организација, со 
пропишувањето на мерилата и условите за давање 
станови на користење, нема право првенството за 
добивање ста« на употреба да го определува за-
висно од местото на живеењето на членовите на 
семејното домаќинство на работникот. 

2. Се поништува Заклучокот за толкувањето на 
членот 24 точка И од Правилникот за финансира-
њето на ста,нбената изградба и за доделувањето на 
станови на Печатарско-издавачкото претпријатие 
„Србија" - Белград од 27 март 1970 година. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и на огласната табла на Печатарско-изда-
вачкото претпријатие „Србија" од Белград на која 
се објавуваат општите акти донесени од страна на 
тоа претпријатие. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на судот Блажо Јо-
вановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, д-р 
Јован Ѓорѓевиќ, д-р Асен Групче, Радојка Катиќ, 
Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 257/70 
24 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за примерна работа на разви-
вањето на полет за остварување на поставените 
задачи, како и за покажување на старешинските и 
војничките особини што им служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

разводниците: Бабић Винка Златко, Бачић Нико-
ле Живко, Башић Анте Јуре, Башић Вошка Ранко, 
Блажевски Тодора Злате, Богдан Јаноша Јанош, 
Чанак Раде Младен, Давидовић Луке Драган, Динић 
Милана Љубиша, Ђуричић Драгутина Јован, Фили-
повић Крсте Зоран, Фран,ић Пере Марко, Гаври-
ловић Драгослава Милан, Јакоповић Стјепана Јо-
сип, Јершек Ивана Антун, Јованић Јована Славко, 
Коленц Силвестера Драго, Колингер Шандора Шан-
дор, Кос Ратка Еди, Костов Асена Тодор, Липа На-
зифа Махир, Липај и Флори јана Јожеф, Лузар Ан-
това Тоне, Максимовић Милоша Ђорђе, Малешевић 
Живојина Миленко, Мараковић Јосипа Јосип, Мр-
зељ Франца Франц, Николић Добривоја Зоран, П а ј -
ца Антуна Маријан, Пантић Петра Новица, Пазар-
чевић Сулејмана Ибрахим, Петко Ивана Стјепан, 
Петков ић Мил ора д а Мирољуб, Пилиповић Вида 
Триво, Пирц Марије Бранко, Предан Франца Слав-
ко, Радоман Васе Радован, Растодер Хивзе Хамид, 
Рашић Саве Јово, Стаменковић Станислава Срби-
слав, Старов л ах Петра Новица, Стевановић Дра,ги-
т е Добривоје, Шмид Виктора Петер, Трајков Лаза-
ра Иван, Вељковић Драгите Љубиша, Веселовац 
Мате Милан, Влаовић Гавре Тодор, Вукчевић Ђор-
ђија Божидар, Здешар Павла Павле, Зечић Бећира 
Омер, Жељезник Леополда Станко; 

војниците: Ађемовић Богољуба Раде, Алагић Ха-
мида Хамдија, Алорић Новице Сретко, Андрић Пав-
ла Драгољуб, Арамбашић Филипа Јован, Арбанас 
Стјепана Стјепан, Арсов Величков Јован, Бабачић 
Хакима Пашо, Белић Живорада Душан, Бибовски 
Синан-ина Спасоје, Богдановић Добросава Драгољуб, 
Богоев Тодора Пане, Болфек Антуна Драго, Бру-
сић Фрање Фрањо, Бубњевић Вељка Никола, Цаќић 
Живојина Благоја, Цокан Јожефа Миран, Цвијић 
Милана Владимир, Цвитић Ивана Петар, Чавлек 
Андрије Јосип, Читлучанин Душана Миломир, Ћук 
Трифка Војислав, Дарљишта Еби Хасан, Динчир 
Томе Стјепан, Долвичар Јоже Јоже, Дроле Макси-
милијана Максимилијан, Дујаковић Пантелије Ми-
ленко,. Џунић Слободана Родољуб, ,Ђорђевић Мио-
д р а г Љубиша, Ђукановић Ђуре Душан, Ђурић Ве-
лимира Љубодраг, Фери јан Игнаца Вили, Фодер 
Ивана Иван, Гак Сафета Ђемил, Гјерек Виљема 
Славко, Главић Антова Аделмо, Глувак Душана 
Јован, Хасић Ахмета Адем, Хеџет Виктора Марјан, 
Хрнић Хамдије Кемал, Ибраимов Амета П о к р и -
ја, Игић Радивоја Ђорђе, Јагер Јоже Јоже, Јанковић 
Драгољуба Живота, Јањић Раде Градимир, Јасен 
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Владе Вјекослав, Јерчић Мирка Јуре, Јеребец Јо-
жефа Штефан, Јеремић Милана Душан, Јоцић Бла-
гоја Добре; 

Калајџић Јове Млађан, Капетановић Илијаза 
Бејто, Каралпја Ибрахима Есад, Кецић Стојана 
Саво, Кецман Мирка Радослав, Кејжар Валентина 
Алојз, Клинац Анте Драго/ Кнежевић Стојана Сте-
во, Колашинац Ахмета Рагиб, Ковач Јуре Јанош, 
Ковачевић Душана Илија, Ковачевић Петка Мом-
чило, Кривак Фрање Јосип, Курник Маќеа Јанез, 
Кувеџић Антуна Иван, Лешић Душана Миле, Луга-
рић Метода Јосип, Љубић Владе Бошко, Мајцав Ма-
те Јозо : Малбаша Бранка Ђуро, Марић Ристе Ду-
шан, Маринковић Максе Миодраг, Маркановић Ма-
те Фрањо, Маршић Илије Дане, Мецановић Фрање 
Ђуро Мијатовић Илије Златомир, Милић Милин-
ка Милан, Миливојевић Милутина Тића, Милоше-
вић Милана Јован, Мирило Богдана Мирко, Митић 
Најдана Радомир, Митров Георгија Томе, Митрић 
Васе Ратко, Митровић Милана Србољуб, Модрић 
Томе Иван, Мрђеновић Милоша Драгић, Наглич А-
лојза Алојз, Настасовић Станче Макс, Немет Фе-
ренца Ференц, Ненадовић Радосава Видоје, Нес-
торовић Војимира Живорад, Никић Душана Милан, 
Николић Добривоја Петар, Иалмић Стјепана Невен, 
Папрић Љубоје Младен, Павлековић Ђура Јосип, 
Павловић Миле Антон, Пех Вилима Драго, ГГетковић 
Драгољуба Јован, Петровић Марка Милутин, Пет-
рушић Пере Саво, Плех Фрање Јосип, Подравац 
Стјепана Мијо, Пријовић Рајка Милош, Радојчић 
Славомира Љубодраг, Релић Миле Петар, Ричков 
Косте Јован, Роса Јоже Антон, Рушити Садри Раим, 
Савић Васе Мирко. Секулић Мике Ђорђе, Селими 
Асима Мустафа, Селшек Јоже Јанез, Силов Вари-
т е Бранко, Симчић Рудолфа Даворин, Симић Ди-
митрија Душан, Станић Милутина Миленко, Стан-
ковић Добривоја Драгослав, Стевановски Видана 
Ристе. Стојадиновић Драгосава Слободан, Стојано-
вић Милана Драган, Стојановски Трајка Васил, 
Страживук Славка Душан, Сухина Алојза Стјепан, 
Шаворић Фрање Иван, Шинковец Јоже Јоже, Та-
дић Новака Живан, Танасковић Милоша Љубиша, 
Тошић Стјепаиа Новак, Узелац Лазе Сретко, В р а -
новски Стојка Здравко, Војновић Предрага Миомир, 
Вреск Силвестра Силвестар, Вујевић Рудолфа Љу-
бомир, Вуковић Николе Милан, Вулетић Милована 
Мићко, Закиња Ивана Антон, Здравески Атанаса 
Александар, Зрилић Томе Јосо, Жагар Звонка Ста-
нислав, Живковић Драгите Миладин; 

морнари: Буква Абида Хамдо, Клеменчић Јане-
за Андреј, Радовић Кристифора Ђорђе. 

Бр. 84 
25 мај 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за извонредни заслуги во развива-
њето и зацврстувањето на мирољубивата соработка 

Четврток, '4 март 1971 

и на пријателските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Република 
Замбија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

д-р Kenneth D. Kaunda, Претседател на Репуб-
лика Замбија. 

Бр. 64 
6 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

92. Деловник на Социјално-здравствениот со-
бор на Сојузната скупштина — — — 197 

93. Уредба за измена на Уредбата за начи-
нот и условите на издавањето и прометот 
на обврзниците за прибавување парични -
средства — — — — — — — - г 209 

94. Уредба за претворање на дел од кратко-
рочните кредити на банките и на стопан-
ските организации во долгорочен кредит 
за обртни средства — — — — — — 209 

95. Одлука за распределба на надоместокот 
доделен на резервните фондови на општи-
ните Дрниш, Книн, Сињ и Гацко — — 210 

96. Одлука за определување на земјоделските 
и прехранбените производи за кои при 
увозот се плаќа посебна давачка — — 211 

97. Одлука за користењето на средствата 
остварени со наплата на посебната да-
вачка при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи — — — — — 213 

98. Правилник за измена на Правилникот 
за уредите и опремата за возилата во 
сообраќајот на патиштата — — — — 213 

99. Правилник за работата на радиостани-
ците — — — — — — — — — 214 

100. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за начинот на искажувањето 
на приходите и за нивното распоредува-
ње во буџетот на општествено-политич-
ката заедница — — — — — — — 216 

101. Наредба за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјодел-
ски и прехранбени производи — — — 217 

102. Одлука за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на 
Југославија по работите на краткорочно-
то кредитирање — — — — — — 220 

103. Решение за пуштање во оптек на ре-
довно и пригодно издание на ковани па-
ри од 2 и 5 динари — — — — — — 222 

Исправка на Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран — 222 

Исправка на Решението за формирање Ко-
мисија за утврдување на завршната смет-
ка на Сојузниот фонд за финансирање на 
научните дејности — — — — — — 222 

Одлука за оцена на уставноста^ и законитоста 
на Правилникот за финансирањето на 
станбената изградба и за доделувањето 
на станови на Печатарско-издавачкото 
претпријатие „Србија", Белград — — 222 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1, — 

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


