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33. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАП-
КАТА ЗА САНАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за условите и постапката за санација на орга-
низациите на здружениот труд, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 30 јануари 1973 година и на седницата на 
Огаптествено-политичкиот собор од 30 јануари 1973 
година. 

ПР бр. 175 
31 Јануари 1973 година 

Белгра тт 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за условите и постапката за сана-

ција на организациите на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/72) по член 9 се додаваат 
седум нови членови, кои гласат: 

„Член 9а 
Организацијата на здружениот труд која има 

ненамирени обврски од член 34 ст. 1 до 3 и член 
35 став 4 од Законот за Службата на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: обврски еви-
дентирани ка ј Службата), пред исплатувањето на тие 
обврски, може да врши исплати со чија намена и 
височина се согласни доверителите чии побарувања 
се евидентирани ка ј Службата до последниот ден 
од претходниот месец. 

Вкупниот месечен износ на исплатите и нивна-
та намена се одредуваат од сите доверители со из-
јава за согласноста од став 1 на овој член, која и 
се доставува на Службата. 

Организацијата на здружениот труд која има 
обврски евидентирани Kaj Службата може да врши 
исплати пред тие обврски ако со тоа се согласат 
првиот и наредните доверители чии побарувања се 
евидентирани Kaj Службата, и тоа до височината 
на евидентираните побарувања на тие доверители. 
Побарувањето на доверителот кој дал согласност го 
менува редоследот во евиденцијата ка ј Службата 
и се евидентира по сите до тој момент евидентирани 
побарувања на другите доверители. 

Член 96 
Банките другите организации на здружениот 

труд, општествено-политичките заедници и други 
општествени правни лица можат да и дадат сред-
ства на организацијата на здружениот труд, Koja 
има ненамирени обврски евидентирани ка ј Служ-
бата, од кои може да врши исплати за одредени на-
мени пред намирувањето на обврските евидентира-
ни ка ј Службата. 

Средствата од став 1 на овој член. Службата 
посебно ги евидентира и одобрува да се користат 
само врз основа на налози издадени од организаци-
јата на здружениот труд, претходно заверени од 
давателот на средствата. 

Член 9в 
Исплати според одредбите на чл. 9а и 96 од 

oвoј закон организациите на здружениот труд мо-
жат да вршат до денот на донесувањето на одлука 
за преземање на санација (член 6) 

Одредбите од чл. 9а и 96 на овој закон преста-
нуваат да се применуваат врз организацијата на 
здружениот труд кота, во рокот од член 5 на ОВОЈ 
закон, во „Службен лист на СФРЈ" не објавила 
предлог за преземање на санација, како и врз ор-
ганизацијата на здружениот труд чии доверители во 
рокот од член Б на ОвОЈ закон не донеле одлука за 
преземање на санација 

Член 9г 
Одборот на доверителите од член б став 2 на 

ОВОЈ закон може да одлучи организацијата на здру-
жениот труд КОЈа се санира да може, во рок од 
90 дена од денот на донесувањето на одлука за пре-
земање санација, пред намирувањето на обврските 
евидентирани ка ј Службата да врши одредени ис-
плати од приливот на средствата на жиро-сметка-
та или од средствата што преземачите на санација-
та ги дале за тие намени. 

Член 9д 
Доверителите што презеле санација солидарно 

гарантираат за обврските на организацијата на 
здружениот труд КОЈа се санира спрема другите до-
верители до височината на исплатите извршени 
според член 9г на ОВОЈ закон ед приливот на сред-
ствата на жиро-сметката. 

Член 9ѓ 
Во пријавата КОЈа според одредбата на член 9 

од овој закон му ja поднесува на надлежниот сто-
пански суд, Службата ќе ги внесе и податоците за 
износот на исплатите извршени според член 9г на 
овој закон, а врз основа на одлука на одборот на 
доверителите. 

Член 9е 
Средствата обезбедени на начинот од чл. 9а до 

9ѓ на овој закон, со намена за исплати според член 
74 од Законот за Службата на општественото кни-
говодство, можат да се користат само до височината 
која ќе се утврди според одредбите од тој член." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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34. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОБВРСКИ ШТО ОД ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА СЕ ПРЕНЕСЕНИ ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ 

И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за регулирање на одре-
дени обврски што од федерацијата се пренесени врз 
републиките и автономните покраини, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 30 јануари 1973 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 30 јануари 1973 година. 

ПР бр 173 
31 јануари 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. 

меѓу банката и инвеститорите до 31 декември 1965 
година, со состојбата на долгот од 143,700.000 динари; 

3) обврските по странски заеми и кредити по кои 
отплатувањето, од името на федерацијата, го врши 
Народната банка на Југославија, и тоа за износот 
од 527,808.000 динари што го обезбедила Народната 
банка на Југославија за отплатување на втасаните 
обврски по тие заеми и кредити во 1971 година; 

4) обврските по странски заеми и кредити по кои 
отплатувањето, од името на федерацијата, го врши 
Југословенската инвестициона банка врз основа на 
член 9 од Законот за употребата на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 52/63), и тоа за износот од 
330 046.000 динари што го обезбедила Народната бан-
ка на Југославија за отплатување на втасаните об-
врски по тие заеми и кредити во 1971 година. 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон, во вкупен 

износ од 3.291,254 ООО динари, Народната банка на 
Југославија ќе им го одобри на републиките и на 
автономните покраини во следните износи: 

— на СР Босна и Херцеговина 473,453 ООО динари 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОБВРСКИ ШТО 
ОД ФЕДЕРАЦИЈАТА СЕ ПРЕНЕСЕНИ ВРЗ РЕ-

ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Народната банка на Југославија ќе ги претвори 

во долгорочен кредит обврските на републиките и 
на автономните покраини спрема Народната банка 
на Југославија што врз нив се пренесени, со Зако-
нот за пренесување на средствата, правата и обвр-
ските на федерацијата за инвестиции во стопанст-
вото врз републиките и автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 29/71), и тоа' 

1) обврските по кредитите што Народната банка 
на Југославија и ги дала непосредно на федераци-
јата 

а) по договорот од 15 ноември 1967 година за 
кредитот од 665,000.000 динари — за Ревалоризација 
на штедните влогови, со состојбата на долгот од 
450 000 000 динари; 

б) по договорот од 15 мат 1970 година за креди-
тот од 700,000 ООО динари — за извршување на делот 
на обврските на федерацијата за инвестиции во сто-
панството во 1870 година, со состојбата на долгот од 
700,000 000 динари, 

2) обврските по кредитите што Народната банка 
на Југославија им ги дала за извршување"на обвр-
ските на федерацијата. 

а) на Фондот на федерацијата за кредитирање и 
осигурување на одредени извозни работи — по до-
говорот од 15 мај 1970 година за кредитот од 
800,000 ООО динари — за извршување на делот на об-
врските на федерацијата по основот на учеството во 
кредитирањето на извозот на опрема и бродови и на 
изведувањето инвестициони работи во странство на 
кредит во 1970 година, со состојбата на долгот од 
800,000 000 динари, 

б) на Југобанка — по договорот од 3 јануари 
1964 година за кредитот од 614,020.554,34 динари — 
за извршување на обврските на федерацијата по 
основот на учеството во кредитирањето на извозот 
на опрема и бродови и на изведувањето на инвес-
тициони работи во странство на кредит, со состој-
бата на долгот од 339,700 000 динари; 

в) на Југословенската инвестициона банка — по 
договорот од 18 април 1968 година за кредитот од 
200,000.000 динари — за извршување На обврските 
на федерацијата во 1968 година за инвестиции во 
стопанството по договорите за кредити склучени по-

на СР Црна Гора 
на СР Хрватска 
на СР Македонија 
на СР Словија 
на СР Србија 
на САП Војводина 
на САП Косово 

65,010.000 
854,719.000 
319,404 ООО 
331,697 ООО 

1.006,882.000 
181,744.000 
58,345 ООО 

Кредитот од став 1 на овој член се дава со рок 
за отплата од 20 години и со камата по стапка од 
1% годишно. Отплатувањето на кредитот се врши 
во еднакви годишни ануитети, со тоа што првиот 
ануитет да втасува на 31 октомври 1976 година. 

Каматата по кредитот од став 1 на овој член се 
пресметува и се плаќа за време на отплатувањето 
на кредитот. 

Член 3 
За утврдениот износ на средствата од член 1 

точка 2 на овој закон се зголемуваат средствата на 
републиките и на автономните покраини ка ј Фон-
дот за кредитирање и осигурување на одредени из-
возни работи, ка ј Југобанка и ка ј Југословенската 
инвестициона банка. 

Член 4 
На 31 декември 1973 година престануваат да ва-

жат договорите за кредитите дадени за извршување 
на обврските на федерацијата според член 19 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр 5/65, 15/65, 19/65, 
20/65 и 29/65) од динарските депозити на федераци-
јата формирани од странските заеми што Народната 
банка на Југославија ги склучила: 

1) со Југословенската инвестициона банка, на 
27 јуни 1966 година, на износ од 400,000.000 динари и 
на износ од 270,000.000 динари — за учество на фе-
дерацијата во кредитирањето на инвестиците во сто-
панството, освен инвестициите во земјоделството, со 
состојбата на долгот по тие кредити во износ од 
417,360.000 динари; 

2) со Југобанка, на 27 јуни 1968 година, на износ 
од 150,000 ООО динари за учество на федерацијата во 
кредитирањето на инвестициите во стопанството, 
освен инвестициите во земјоделството, со состојбата 
на долгот по тој кредит во износ од 75,000.000 ди-
нари. 

За износите на неотплатените кредити од став 1 
на ОВОЈ член се зголемуваат средствата на репуб-
ликите и на автономните покраини ка ј Југословен-
ската инвестициона банка и ка ј Југобанка, врз кои 
се применува посебен режим. 

Член 5 
Народната банка на Југославија ќе им одобри 

на републиките и на автономните покраини кредити 
за извршување на обврските пренесени врз нив 
според Законот за пренесување на средствата, пра-
вата и обврските на федерацијата за инвестиции во 
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стопанството врз републиките и автономните покра-
ини, и тоа: 

— на СР Босна и Херцего вина 77,000 000 динари 
— на СР Црна Гора 7,000 ООО 
— на СР Хрватска 137,000 000 
— на СР Македонија 52,000 ООО 
— на СР Словенија 42,000 ООО 
— на СР Србија 156,000 ООО 
— на САП Војводина 27,000 ООО 
— на САП Косово 14,000 000 " 

Кредитите од став 1 на овој член републиките 
и автономните покраини ќе ги користат од 1974 до 
1978 година во еднакви годишни износи. 

Народната банка на Југославија ќе ги одобри 
кредитите од став 1 на ОВОЈ член под условите ут-
врдени во член 2 на ОВОЈ закон 

Член 6 
Покрај кредитите од чл 2 и 5 на овој закон, 

Народната банка на Југославија ќе и одобри на Со-
ц и ја листичка Република Хрватска кредити во из-
нос од 144,000 ООО динари и на Соцјиалистичка Ре-
публика Словенија во износ од 80,000.000 динари. 

Кредитите од став 1 на овој член СР Хрватска 
и СР Словенија ќе ги користат од 1974 до 1976 го-
дина во еднакви годишни износи. 

Народната банка на Југославија ќе ги одобри 
кредитите од став 1 на овој член под условите ут-
врдени во член 2 на овој закон. 

Член 7 
Користењето и отплатувањето на кредитите од 

чл 2, 5 и 6 на овој закон ќе се регулираат со до-
говор за кредит помеѓу Народната банка на Југо-
славија и републиките односно автономните покра-
ини. 

Член 8 
Ако републиката односно автономната покраи-

на не и ги плати во рокот на Народната банка на 
Југославија втасаните ануитети по кредитите од чл. 
2, 5 и 6 на ОВОЈ закон, Службата на општественото 
книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за 
финансии, ќе пренесе во корист на Народната банка 
на Југославија соодветен износ на средствата од при-
ходите па републиката односно на автономната по-
K Р А И Н А , OCВOH средствата за исплата на личните до-
ходи на работниците во органите на републиката 
односно на автономната покраина. 

Член 9 
Обврските по пресметаните камати до 31 де-

ке.мври 1972 година на кредитите од чл. 1 и 4 на 
ОВОЈ закон, ќе ги извршат републиките и автоном-
ните покраини согласно договорите за тие кредити. 

Член 10 
Средствата на републиките и на автономните 

покраини, остварени од каматата на кредитите на 
Народната банка на Југославија во 1971 година, во 
износ од 225 433 ООО динари, Народната банка на Ју-
гославија ќе им ги исплати на републиките и на 
автономните покраини во смисла на член 2 точка 
5 од Законот за пренесување на средствата, правата 
и обврските на федерацијата за инвестиции во сто-
панството врз републиките и автономните покраини, 
во три еднакви годишни рати, почнувајќи од 1974 
година, од КОИ секоја втасува на 1 февруари однос-
ната година. 

Член 11 
Овој закон влегува ЕО сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

35. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ЗА ЛИКВИДАЦИ-
ЈА НА ОБВРСКИТЕ НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТИ ОД ЗЕМЈОТРЕС 

Се прогласува Законот за пренесување на сред-
ствата и за ликвидација на обврските на посебната 
резерва, за надоместок на штети од земјотрес, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 30 јануари 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 30 јануари 1-973 
година. 

ПР бр. 158 
31 Јануари 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републикава, 
ЈОСип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ЗА 
ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ НА ПОСЕБНА-
ТА РЕЗЕРВА ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТИ 

ОД ЗЕМЈОТРЕС 

Член 1 
Средствата на посебната резерва за надоместок 

на штети од земјотрес, формира-ни според Законот 
за задолжително опфаќање на ризикот од земјотоег 
во одделни видови осигурување кои до денот на вле-

гувањето во сила на ОВОЈ закон не се употребени за 
намирување на обврските на ИЛЕ е на штети од зем-
јотрес настанати до 31 декември 1971 година, се пре-
несуваат врз осигурителните заводи. 

Член 2" 
Од средствата на резервата од член 1 на ОЕОЈ 

закон ќе се издвои одреден износ за надоместок па 
штетите од земјотрес, настанати до 31 декември 
1971 година, што му се пријавени на заводот КОЈ 
ракува со овие средства, а не се намирени до денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Износот од став 1 на ОВОЈ член ќе го утврди за-
водот што ракува со средствата на посебната ре-
зерва за надоместок на штети од земјотрес, во со-
гласност со комисија формирана од претставници 
на сите осигурителни заведи Утврдениот износ се 
пренесува врз осигурителните заводи кој кои се 
осигурените лица на кои се однесуваат овие штети, 
заради исплата на надоместокот на тие штети. 

Член 3 
Средствата на посебната резерва од член 1 на 

ОВОЈ закон, по издвојувањето на износот според "лен 
2 на овој закон, се пренесуваат врз осигурителните 
заводи сразмерно на износот на премијата за осигу-
рување од ризикот од земјотрес на секој одделен за-
вод, пресметани за 1970 и 1971 година. 

Распоредот на средствата на посебната резерва 
за надоместок на штети од земјотрес врз одделни 
осигурителни заводи според став 1 на ОВОЈ член ќе 
го изврши заводот што ракува со овие средства, во 
согласност со комисијата формирана од претстав-
ници на сите осигурителни заводи. 

Износот на средствата за надоместок на ште-
тите од член 2 на овој закон и распоредот на сред-
ствата од став 2 на овој член, ќе се утврдат во рок 
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од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 4 
Пренесување на средствата на посебната резер-

ва за надоместок на штети од земјотрес врз осигу-
рителните заводи, во износите утврдени според чл. 
2 и 3 на овој закон, ќе изврши заводот што ракува 
со овие средства во рок од 8 дена од денот на ут-
врдувањето на тие износи. 

Црн уплатата на износите од став 1 на овој 
член, заводот што ракува со средствата на посеб-
ната резерва за надоместок на штети од земјотрес, 
ќе ги одбие од тие износи евентуалните побарувања 
од одделни осигурителни заводи за наплатената 
премија за осигурување од ризикот од земјотрес спо-
ред законот што важел до крајот на 1971 година. 

Член 5 
Начинот на користењето на средствата кои, спо-

ред одредбите на овој закон, се пренесуваат врз 
осигурителните заводи и начинот на намирувањето 
на обврските односно на штетите по договорите за 
осигурување од ризикот од земјотрес склучени до 31 
декември 1971 година што ќе настанат по io j ден, 
се одредуваат со пропис на републиката односно на 
автономната покраина. 

Член 6 
Упатства за спроведување на чл. 2 и 3 на овој 

закон, по потреба, донесува сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

36. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 30 јануари 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 30 јануари 1973 
година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НЕПОСРЕДНИТЕ ЗАДАЧИ ВО СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО ТЃА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ XXI ДО 

XXIII 

Тргнувајќи од фактите: 
— дека со Уставниот закон за спроведување на 

Уставните амандмани е утврдена непосредната при-
мена на Уставните амандмани XXI до XXIII што со 
донесените решенија му овозможуваат и му обез-
бедуваат на секој работник во здружениот труд, о-
стварувајќи го правото на работа со општествени 
средства во својата основна организација на здру-
жениот труд и во сите форми на здружување на 
трудот и на средствата, да управува со трудот и со 
работењето на организацијата на здружениот труд 
и со работите и со средствата во целоста на односите 
на општествената репродукција; да ги уредува меѓу-
себните односи во работата; да одлучува за доходот 
што го остварува во различни форми на здруже-
ниот труд и на средствата и да се здобива со личен 
доход; 

— дека во досегашната работа за остварување 
на Уставните амандмани XXI до XXIII се вложени 
значителни напори, се отечени многу искуства и 
успеси во остварувањето на непосредните погодни 
општествени услови за практична примена на Устав-
ните амандмани и се постигнати веќе и првите непо-
средни резултати во преобразувањето на економ-
ските и институционалните основи врз кои се те-
мелат односите во здружениот труд; 

— дека во изминатиот период се остварени пре-
судни резултати на остварувањето на идејното и по-
литичкото акционо единство на општествено-поли-
тичките сили во борбата за остварување на Устав-

ните амандмани и во борбата против поврзувањето 
на бирохратско-елктистичките сили со технократско-
-менаџерските сили, што имаше за цел да се оствари 
политичка заднина и политичка поддршка на отпо-
рите; дека во изминатиот период се остварени зна-
чајни успеси во порастот на акционата готовност 
на работниците и во разоткривањето на дејноста на 
антисоцијалистичките сили што се прикриваат со 
лажни ултралиберални и псеудодемократски фрази 
полуЕистини итн.; 

— дека спроведувањето на Уставните амандмани 
XXI до XXIII не се сфаќа секогаш како најшироко 
економско-социјално и идејно-политичко прашење, 
туку се сведува на формалноправно и организационо 
прашање, та не се остварува секогаш на начин кој 
обезбедува широко, непосредно учество и решавачка 
положба на работничката класа и на непосредните 
производители, или со организирањето на основните 
организации па здружениот труд и со утврдувањето 
на самоуправните спогодби не се менуваат битно 
постојните општествено-економски односи во соглас-
гост со интенциите на Амандманите, или воопшто 
не се приоѓа кон нивно остварување; 

— дека спроведувањето на Уставните амандмани 
наидува на извесни тешкотии од објективна и суб-
јективна природа; дека се присутни и несфаќање, 
нејасности, дилеми, неснаоѓања па и други недоста-
тоци и слабости; дека за ова, делум, е причина и 
бавноста во усогласувањето на прописите со Аманд-
маните и во донесувањето на некои нови прописи; 

— дека на остварувањето на Уставните аманд-
мани технократско-менаџерските и други конзер-
вативни сили Му даваат потсвесен, прикриен или 
отворен, свесен отпор во настојување да ги задржат 
постојните односи или се јавуваат неоправдани бо-
јазни и колебања, лажни дилеми и други видови из-
бегнување на конкретна акција; 

— а мајќи предвид дека, делум, веќе се извр-
шени потребните усогласувања на постојните закони 
со Амандманите и дека одредбите на важечките за-
кони од областа на здружениот труд, што се задр-
жани во сида со Уставниот закон за спроведување 
на Уставните амандмани XX до XXIII, ќе се усо-
гласат со Уставните амандмани со донесување на 
иови закони од областа на здружениот труд, со што, 
главно, ќе се отстранат сите битни правни пречки 
и не ј асност што произлегуваа од недоволната усо-
гласеност на прописите со Уставните амандмани; и 

— дека веќе- се пронајдени општоприфатливи 
решенија за некои клучни, отворени прашања, или 
се во тек мерките за нивно комплексно согледување 
и решавање (својство на правно лице и други пра-
шања во врска со тоа, минат труд и др.), 

Сојузната скупштина, заради давање придонес 
на напорите во изнаоѓањето на нови решенија и во 
надминувањето на постојните нејасности и дилеми 
при спроведувањето на Уставните амандмани XXI 
до ХХШ, ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 

1. Суштината на Уставните амандмани е изра-
зена во Амандманот XXI точка 1 во барањето за о-
безбедување на таква општествено-економска по-
ложба на работниот човек во општествената репро-
дукција што треба да му овозможи остварување на 
неотуѓивото право, непосредно и рамноправно, со 
другите работни луѓе во здружениот труд, врз основа 
на својот труд во основните организации на здру-
жениот труд, да одлучува за сите работи на опште-
ствената репродукција и за доходот што, како дел 
на вкупниот општествен доход, го остварува во 
различни форми на здружениот труд и на здружу-
вање на средствата. 

Основната смисла на воспоставувањето на нови 
општествено-економски и самоуправни односи е во 
создавањето на економска и самоуправна основа за 
остварување на побрзи, пошироки и поцелосни ин-
теграциони процеси во стопанството и вонстопански-
те дејности и во интеграцијата помеѓу тие дејности, 
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та отворањето на процесите на дезинтеграција и а-
томизација на општествени односи всушност им е 
спротивно на Амандманите. 

Воспоставувањето на нови општествено-екоиом-
ски односи врз начелата на Уставните амандмани 
XXI до XXIII е мошне одговорна и долготрајна за-
дача, а не краткотрајна кампања, бидејќи преставува 
сложен општествено-економски и социјален процес 
чие остварЈвање е можно единствено со ангажирање 
па сите општествени субјекти, низ конкретна дејност. 

Таа задача не се исцрпува со усогласување на 
постојните и донесување на нови прописи на опште-
ствено-политичките заедници и на акти на самоу-
правното право на организациите на здружениот 
труд и на интересните заедници, туку е потребна 
најширока идејно и политички заснована акција ма 
сите општествено-политички субјекти за нивно ос-
тварување во реални општествени односи 

2. Основната организација на здружениот труд, 
според Амандманот XXI точка 2, е основна форма 
за остварување на таа нова општествено-економека 
положба на работниот човек. Поради тоа е реално и 
единствено можно да се обезбеди остварување на 
таа положба на работните луѓе со нивно организира-
ње во основни организации на здружениот труд, со 
што всушност и почнува утврдувањето на меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд и 
врз тие основи склучувањето на самоуправни спо-
годби за здружување во заедница на основни орга-
низации на здружениот труд односно во работна 
организација и во пошироки форми на здружениот 
труд (сложени организации, организации на деловно 

здружување итн). Притоа треба да се тргне од устав-
ниот принцип работниците да формираат основни 
организации како работни целини во секој дел на 
работниот процес чии резултати на трудот можат да 
се изразат како самостојна вредност на пазарот или 
во интерните односи во рамките на самата работна 
организација, за да можат работниците во основните 
организации да ги остваруваат своите со уставот 
загарантирани општествено-економски и самоуправ-
ни права и должности, да ја согледаат целокупноста 
на стекнувањето на доход и врз тие основи да упра-
вуваат со работите, со процесот на трудот на про-
ширената репродукција и да вршат распределба на 
доходот 

Здружувањето на основните организации на 
здружениот труд да се врши така што работната ор-
ганизација да биде самостојна самоуправна органи-
зација на работници поврзани со процесот на трудот 
и со други интереси кои од тоа произлегуваат. Со 
тоа се овозможува и се обезбедува самоуправното 
здружување на основните организации во пошироки 
форми на здружениот труд, поврзани во меѓусебна 
поделба на трудот, со економски интереси и со за-
едничка развојна политика. 

3 За да можат сите работници да ја сфатат смис-
лата и целите на Уставните амандмани и да се зала-
гаат за нивно остварување, потребно е темелно да 
ги разработуваат и да извршат неопходни подготовки 
за нивно спроведување, за да обезбедат што непо-
средно учество во основањето на основни организа-
ции на здружениот труд и во склучувањето на само-
управни спогодби за здружување. Поради тоа е по-
требно во сите работни организации да се форми-
раат тела за подготовки за спроведување на Устав-
ните амандмани (акциони одбори, комисии за при-
мена на Амандманите и сл.), составени од делегати 
на сите организирани делови на работната органи-
зација што претставуваат целина во процесот на 
трудот, какви што се: погони, работни заедници, од-
деленија, пресметковни единици итн. Овие делегати 
треба постојано да одржуваат врска непосредно со 
сите работници и да обезбедат нивно вклучување во 
одлучувањето за сите битни прашања за примена 
на Уставните амандмани. 

4. Формирањето на основните организации на 
здружениот труд и утврдувањето на самоуправната 
положба на работните луѓе во нив, спаѓа во една 

од клучните, преломни задачи во целиот процес на 
остварувањето на Уставните амандмани и затоа тре-
ба да му се посвети посебно внимание 

Нај,многу успех имаа опие организации на здру-
жениот труд што пред пристапувањето кон форми-
рање на основна организации и поставување на идеј-
ни основи за самоуправно спроведување на Устав-
ните амандмани, извршиле грижлива анализа на 
постојните општествено-економски односи во работ-
ната организација, па системот на управувањето и 
на учеството на работниците во самоуправувањето 
и во остварувањето па нивните права и дале кон-
кретни алтернативни предлози за идното организи-
рање, со аргументи во прилог и поотив секое од мож-
ните решенија. Тоа обезбедуваше принципиелна бор-
ба на мислења околу конкретни предлози, во стре-
межот да се пронајдат и усвотдт врз најшироко са-
моуправна основа најповолни решенија. 

Во опие организации каде што тоа со уште не е 
сторено, треба да се направат соодветни анатиm со 
кои би требало да се опфатат' 

— постојната економска и финансиска состојба 
на работната организација, во целост и во одделни 
делови, 

— утврдување па средствата па трудот на де-
ловните и други фондови што би требало да им 
припаднат на одделни делови па работната органи-
зација, при фор.мирањето на основните организации 
на здружениот труд; 

— доходот што би се остварувал во одделни де-
лови на работната организација; 

— анализата односно структурата на цените од 
кои ќе се создава тој доход; 

— утврдувањето на обврските и на побарувањата 
на работната организација и предлог за нивната по-
делба врз одделни делови; 

— анализата на вложените инвестициони сред-
ства во одделни делови на работната организација и 
утврдувањето на меѓусебните односи помеѓу оддел-
ни делови, со цел за остварување на принципот и 
правото на минат труд; 

— начинот на управување со процесот на рабо-
тата и овластувањата на одделни служби и раково-
дители во одделни делови на работниот процес; 

— носителите PI начинот на донесување на де-
ловните одлуки, овластувањата на одделни индиви-
дуални извршни и колегијални органи и нивните 
одговорности, со тенденција за децентрализација на 
работите, 

— разгледувањето на правните акти и на овлас-
тувањата на одделни извршни индивидуални органи 
во донесувањето на соодветни одлуки во процесот 
на утврдувањето односно остварувањето на правата 
и обврските на работниците од нивните меѓусебни 
односи во здружениот труд; 

— анализата на дејноста на органите на самоуп-
равувањето и на индивидуалните извршни органи и 
нивните односи со соодветните органи во одделни 
делови на работната организација, тргнувајќи од 
принципот на остварување на уставните начела за 
непосредното и рамноправното одлучување на работ-
ниците итн. 

Неопходно е овие анализи да им се упатат на 
сите работници во одделни делови на работната ор-
ганизација на здружениот труд, за да се запознаат 
со нив и да ја согледаат реалноста на одделни пред-
лози, та да заземат ставови за нив 

5. Врз основа на анализата на постојната состој-
ба на работната организација и определувањето за 
најприфатливите решенија, избраните делегати за 
подготовка на спроведувањето на Уставните аманд-
мани XXI и XXIII треба да подготват предлог на 
самоуправна спогодба за здружување. Таа спогодба 
треба да содржи осебно одредби: за заедничките ра-
боти, за координирање на процесот на работата; за 
усогласување на плановите и на програмите за ра-
бота и развој; за здружување на средствата и за 
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нивната намена; за политиката на доходот и на рас-
пределбата на личните доходи; за составот, изборот, 
делокругот и начинот на донесување на од-
луките на заедничките органи на управувањето, 
на колегијалните извршни органи и на индивидуа-
лен деловен орган; за одговорноста на овие органи; 
за статусот на индивидуалниот извршен орган; за 
обемот и содржината на правата и обврските; за од-
говорноста за обврските во правниот промет; за ми-
натиот труд, и други одредби значајни за заедничка-
та работа и работењето. 

6 Наспоредно со подготовката на самоуправната 
спогодба за здружување, треба да се предвиди во 
кои делови на работната организација ќе се форми-
раат основни организации на здружениот труд. Врз 
основа на тоа е потребно да се состават проекти на 
статути на предвидените основни организации на 
здружениот труд, за да може за нив да се расправа 
наспоредно со изработката на самоуправната спо-
годба. 

Овие статути треба да ги содржат особено след-
ните одредби: за органите на управувањето што ќе 
ги имаат основните организации на здружениот труд, 
и за начинот за нивното формирање; за тоа кои од-
луки ќе ги донесуваат работниците на собирите на 
работните луѓе или по пат на референдум, а кои 
преку избраниот орган на управувањето; за мерила-
та за; распределбата на доходот и на личните доходи 
и зѕѓ сите други прашања што треба да бидат уре-
дени со статутот на основната организација на здру-
жениот труд, а, по потреба, и за тоа дали основната 
организација ќе организира работни, економски и 
други единици. 

7. По прифаќањето на основната концепција за 
формирање на основни организации на здружениот 
труд, а според потребата и на заедници на основни-
те организации, и на нацртот на самоуправна спо-
годба за здружување, треба да се пријде кон кон-
кретно конституирање на работните организации и 
на пошироките асоцијации на здружениот труд. 

Конституирањето се врши така што најпрвин 
со одлука па работните луѓе на собир се организи-
раат основните организации на здружениот труд, а 
секаде каде што тоа е можно и се донесуваат нивните 
статути, потоа се утврдуваат самоуправните спогодби 
за здружување во заедници на основните организа-
ции, на работните организации и во пошироки асо-
цијации на здружениот труд. 

8. Во голем 6poj помали работни организации во 
кои се смета дека нема потреба да се создаваат ос-
новни организации на здружениот труд, постои не-
оправдано уверение дека тие поради тоа немаат ни-
какви конкретни задачи во подготовката за спрове-
дување на Уставните амандмани, та немаат никаква 
конкретна активност Се губи од предвид фактот 
дека и во тие работни организации треба да се ос-
тварува натамошна демократизација на самоуправни-
те односи по пат на обезбедување можности на сите ра-
ботни луѓе непосредно да одлучуваат во самоуправни-
от процес за сите битни прашања на општествените 
односи Работните луѓе во овие организации треба да 
се конституираат врз принципите на основната орга-
низација на здружениот труд и да донесат нови ста-
тути со кои ќе ги уредат своите самоуправни односи 
врз амандмански основи, 

9 При уредува нето па меѓусебните односи во 
здружениот труд е неопходно да се обезбеди приме-
на на уставното начело за правото на работникот на 
минат труд сразмерно сс неговиот придонес во разво-
јот и зајакнувањето на производните сили на здру-
жениот труд Т а к т и ч н а т а реализација на ова прано 
не би требало да се сведува па линеарен додаток во 
распределбата по основ на стажот, независно од при-
донесот, времето акумулацијата и ефектот на вло-
жувањето Додатокот на стаж, издвоен од процесот 
на пошироката репродукција и деловните ефекти, не-
доволно одразува дали имало акумулација и вложу-
вања и колку; КСЈ дел работници и за кое време вло-
жувале. и какви се резултатите на тие претходни 
вложувања. 

Придонесот за успехот во развојот на својата о 
ганизација со својот тековен и минат труд претста-
вуза појдовна основа за правото на минат труд, З а 
здобивање со доход; на нивото на пензијата и на 
за јакнување на материјалната и социјалната сигур-
ност на работникот. 

10. Со оглед на специфичностите на општестве-
ната положба на работниците на организациите во 
областа на стоковниот промет, банкарството и дру-
гите кредитни работи, осигурувањето и станбеното 
стопанство е потребно тие организации и нивните ор-
гани на управување со полна одговорност, заедно 
со работните организации од областа на производ-
ството и со другите учесници на заедничкото рабо-
тење, да обезбедат согледување и утврдување на но-
вите економски ОДНОСИ врз амандмански основи, за да 
се елиминираат и сузбијат можностите за натамошно 
постоење на отуѓеност на работните луѓе во упра-
вувањето со заедничките средства, со работите и со 
доходот. 

11. Во работните организации на општествените 
дејности е присутно бавно остварување на Уставните 
амандмани, покрај другото, и поради некои нереше-
ни системски прашања. 

Се уште е бавно и во тесни рамки з а т е ч е н а и 
недоволно конкретна активноста на применување-
то на уставните начела од Амандманот XXI точка 6 
и Амандманот XXIII за слободната размена на тру-
дот на работниците од организациите на здружениот 
труд со работата на работниците во областите на оп-
штествените дејности, по пат на основање на инте-
ресни заедници и со утврдување на меѓусебните од-
носи во посебни самоуправни спогодби. Понекогаш 
недоволно се сфаќа дека станува збор за две раз-
лични задачи — за примена на Уставните амандмани 
во организациите на здружениот труд во областите 
на општествените дејности и за склучување на само-
управни спогодби помеѓу нив и работните организа-
ции на корисниците на нивните услуги во рамките 
на интересните заедници. Понекаде причината за ова 
недоволна активност се и бавноста во усогласување-
то на републичките односно покраинските закони со 
Уставните амандмани и неразбирањето и отпорите 
во одделни работни организации на општествените 
служби и во постојните работни заедници во инте-
ресните заедници. 

12. Со формирањето на основните организации на 
здружениот труд и со уредувањето на меѓусебните 
односи врз нови основи, се вршат длабоки промени 
во работењето на работните организации што бараат 
одредено време да се спроведат во практиката. Тоа, 
меѓутоа, не мора да претставува пречки самоуправ-
ната спогодба за здружување да се склучи и пред 
да се остварат сите претпоставки за почеток на при-
менувањето на самоуправната спогодба. Со нив може 
да се предвиди како исклучок одреден преоден пе-
риод во кој, до завршувањето на подготвителните 
работи во врска со примената на самоуправната спо-
годба, може да се предвиди дека за одредено време 
ќе се применуваат одредбите на постојниот статут на 
работната организација, било во целост, било само во 
одделни одредби. Во ТОЈ случај да се утврди преод-
ниот режим, за да не дојде до фактично одлагање на 
примената на Уставните амандмани под вид на не-
завршени подготовки. 

13. Организирањето на основните организации на 
здружениот труд и нивното здружување во работни 
организации и пошироки асоцијации и уредувањето 
на нивните меѓусебни односи врз база на нови со 
Уставот утврдени општествено-економски односи и 
на системот на самоуправувањето, претставува вон-
редно значајна задача која бара солидни анализи и 
подготовки и политичко прифаќање на новите прин-
ципи и односи Сојузната скупштина поради тоа 
смета дека на оваа работа не треба да и се приоѓа 
површно и на брзина, без доволно солидни подготов-
ки. Меѓутоа, тоа не би смеело да биде причина за не-
активност или само за вербално ангажирање во 
спроведувањето на Уставните амандмани XXI до 
XXIII, та секоја организација на здружениот труд 
треба да пристапи кон преобразување на општестве-
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но-економските односи во своите рамки, низ кон-
кретна акција и демократичност и јавност во пос-
тапката. 

Остварувањето на оваа препорака претпоставува 
ангажирање на организациите на Сојузот на кому-
нистите, на Синдикатите и на другите општествено-
политички организации во сите организации на здру-
жениот труд и во општествено-политичките заедни-
ци во дејноста на применувањето на Амандманите. 

Се повикуваат уставните судови, и другите пра-
восудни органи, органите на управата и другите ор-
гани и организации, со своето дејствување, со од-
луките и со ставовите во полна мера да го помогнат 
остварувањето на Уставните амандмани и отстрану-
вањето на негативните тенденции, на слабостите и 
недостатоците што се појавуваат во практиката. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 743 
30 јануари 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

д-р Васил Гривчев, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 776 

31 јануари 1973 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Социјално-здравствениот 

собор, 
Љубиша Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

37. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, а во врска со член 134 став 2 и член 140 став 
3 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници, Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 30 ја-
нуари 1973 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 31 јануари 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ' ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ВО РЕЗЕРВАТА НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУ-

РЕНИЦИ 

1. Основниот придонес за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници се 
пресметува по стапка од 12,30%. 

2. Додатните придонеси за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници се 
пресметуваат по стапките: 

1) 6,15% — за стаж кој се смета како 18 месе-
ци стаж на осигурување за секои 12 месеци ефек-
тивно поминати на одредени должности; 

2) 4,1% — за стаж кој се смета како 16 месеци 
стаж на осигурување за секои 12 месеци ефектив-
но поминати на одредени должности; 

3) 3,75% — за стаж кој се смета како 15 месе-
ци стаж на осигурување за секои 12 месеци 
ефективно поминати на одредени должности. 

3. Основниот придонес и додатните придонеси 
од точ. 1 и 2 на оваа одлука се пресметуваат поч-
нувајќи од 1 јануари 1973 година. 

4. Во резервата на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Заедницата на воените 
осигуреници се издвојуваат 10% од средствата 
остварени од придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници — 
tje додека резервата не достигне 8% од вкупните 
годишни расходи на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

38. 

Врз основа на член 54 став 9 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ И ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НА-
ЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВО-

РЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

Член 1 
Општозадолжителните општествени договори за 

начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет на одредено подрачје или со одредени 
производи односно услуги (во понатамошниот текст: 
општествените договори) во смисла на член 54 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство, 
се склучуваат и се објавуваат на начинот и по пос-
тапката што се утврдени со оваа уредба. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд — учесници 

во надворешнотрговскиот промет ЕО смисла на член 
54 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство (во понатамошниот текст: учесниците 
на договорот) што работат на подрачјето или со 
производи односно услуги кои се предмет на оп-
штествен договор, склучуваат општествен договор, 
во рамките на Стопанската комора на Југославија. 

Член 3 
Општествените договори се склучуваат на неод-

редено или на одредено време и со нив поблиску се 
одредуваат меѓусебните права и обврски на учес-
ниците на договорот, како и мерките за неговото 
спроведување и материјалната и општествената од-
говорност на учесниците на ,договорот. 

Член 4 
Предлог за склучување на општествен договор 

може да поднесе секоја заинтересирана организаци-
ја на здружениот труд, или повеќе организации на 
здружениот труд заедно, стопански комори, орга-
низации на деловно здружување, заедници и други 
заинтересирани организации ЕО областа на стопан-
ството, како и заинтересирани сојузни и републич-
ки односно покраински органи на управата и ор-
ганизации. 

Предлогот за склучување на општествен до-
говор, со потребното образложение, и се поднесува 
на Стопанската комора на Југославија. 

Член 5 
Нацртот на општествениот договор го подготву-

ваат учесниците на договорот и, заедно со поканата 
на пленарен состанок, им го доставуваат на сите 
учесници на договорот, на Стопанската комора на 
Југославија и на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, заради ставање забелешки и зе-
мање учество во работата на пленарниот состанок. 
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Стопанската комора на Југославија на погоден 
начин ќе ги извести и другите заинтересирани op» 
гани и организации (член 4 став 1) дека е изработен 
нацрт на општествениот договор, дека со него можат 
да се запознаат и дека на него можат да стават за-
белешки во рок од 15 дена од денот на известува-
њето за изработувањето на нацртот на општестве-
ниот договор. 

На пленарниот состанок се поднесува извештај 
за дадените забелешки и за предлозите на нацртот 
на општествениот договор за да можат учесниците 
па договорот да се изјаснат за нив. 

Рокот за одржување на пленарниот состанок не 
може да биде пократок од 15 дена од денот на доста-

вувањето на поканата за состанокот. 

Член 6 
Општествениот договор го склучуваат учесни-

ците на договорот на пленарниот состанок 
Учесниците на договорот можат« полноважно да 

одлучуваат ако на пленарниот состанок присуству-
ваат претставници на оние учесници на договорот 
кои во надворешнотрговскиот промет што е пред-
мет на општествениот договор учествувале во прет-
ходната година со најмалку 85%. 

Писмениот доказ за остварениот надворешнотр-
говски промет во претходната година го издава и 
го поднесува учесникот на договорот, со потпис на 
генералниот директор и на раководителот на сто-
панско-сметковниот сектор на учесникот на до-
говорот 

На пленарниот состанок се формира комисија 
која врши верификација на полномоштијата на ов-
ластените претставници и па поднесените докази 
за остварениот надворешнотрговски промет во прет-
ходната година од страна на учесниците на дого-
ворот. Ако комисијата утврди дека поднесените до-
кази за остварениот надворешнотрговски промет 
во претходната година не се во согласност со официјал-
ните податоци на Сојузниот завод за статистика за 
вкупниот обем на надворешнотрговскиот промет, не 
може да се склучи општозадолжителниот општес-
твен договор. 

Член 7 
Претставниците на учесниците на договорот се 

должни на пленарниот состанок со полномоштие, 
издадено од надлежниот орган на управувањето со 
организацијата на здружениот труд, да докажат 
дека се овластени да расправаат за предложениот 
општествен договор и да го склучат. 

Еден или повеќе учесници на договорот можат 
да овластат друг учесник на договорот па пленар-
ниот состанок да ги застапува при разгледувањето 
на предложениот општествен договор и во нивно 
име да го потпише општествениот договор. 

Член 8 
Кога за склучувањето на општествениот договор 

ќе се изјаснат претставниците на учесниците на 
договорот КОИ ВО надворешнотрговскиот промет што 
е предмет на општествениот договор учествувале во 
претходната година со најмалку 85% од вкупниот 
надворешнотрговски промет на одредено подрачје 
или со одредени производи односно услуги, прет-
ставниците ца учесниците на договорот што се 
изјасниле за склучување на општествениот договор 
го потпишуваат текстот на општествениот договор 
од името на учесниците на договорот што ги прет-
ставуваат. 

Ако зе предложениот општозадолжителен дого-
вор ќе се изјасни со закон пропишано мнозинството 
од претставниците на учесниците на договорот, се 
смета дека предложениот општозадолжителен оп-
штествен договор не е прифатен. 

Член 9 
За пленарниот состанок се води записник. 
Во записникот особено се внесува: местото и 

времето на одржувањето на состанокот, имињата 

на присутните претставници на учесниците на до-
говорот и називите на учесниците на договорот кои 
тие ги претставуваат, полномоштијата на овласте-
ните претставници, дневниот ред на состанокот, 
констатацијата дека може полноважно да се од-
лучува (член 6), утврдениот текст на општествениот 
договор и називите на учесниците на договоров чии 
претставници се изјасниле за склучување на опште-
ствениот договор. 

Кон записникот се прилагаат и доказите за 
остварениот надворешнотрговски промет во прет-
ходната година и доказите за тоа дека присутните 
претставници на учесниците на договорот претста-
вуваат мнозинство потребно за полноважно одлу-
чување (член 6). Овие докази се составен дел на 
записникот. 

Член 10 
Склучениот општествен договор во по еден 

примерок им се поднесува заради прифаќање на 
Стопанската комора на Југославија и на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. Кон опште-
ствениот договор се прилага записникот од пленар-
ниот состанок, а, по потреба, и соодветната доку-
ментација. 

Стопанската комора на Југославија и Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија донесу-
ваат одлука за прифаќање или за неприфаќање на 
општествениот договор најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на приемот на општествениот договор. 

Член 11 
Прифатените општествени договори се регистри-

раат во Стопанската комора на Југославија. 
Стопанската комора на Југославија одредува 

кои одредби од прифатениот и регистрираниот оп-
штествен договор се објавуваат во „Службен лист 
на СФРЈ а . 

Член 12 
Заинтересираните организации на здружениот 

труд можат да се запознаат со одредбите на опште-
ствениот договор под услови што ќе ги одреди Сто-
панската комора на Југославија. 

Член 13 
Секоја организација на здружениот труд -

учесник во надворешнотрговскиот промет од член 2 
па оваа уредба може дополнително да пристапи 
кон склучениот општествен договор. 

Дополнителното пристапување на организација-
та на здружениот труд кон општествениот договор 
се регистрира во Стопанската комора на Југосла-
вија. 

Член 14 
Измените и дополненијата на објавениот опште-

ствен договор се вршат на начинот и по постапката 
што се предвидени за склучување на општествен 
договор. 

Член 15 
Општествениот договор може да се раскине ако 

со општествениот договор повеќе не се остваруваат 
целите од член 54 на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство, ако по пат на извршување 
на општествениот договор не се обезбедува спро-
ведување на важечките прописи, или ако повеќе 
не постои потреба од општествен договор. 

Член 16 
Одлука за раскинување на општествениот дого-

вор донесуваат учесниците на договорот на начинот 
и по постапката што се предвидени за усогласу-
вање на општествениот договор. 

Со општествениот договор може да се предвиди 
договорот да се раскине и ако за неговото раски-
нување се изјаснат учесниците на договорот кои во 
надворешнотрговскиот промет учествувале со по-
малку од 85% од вкупниот надворешнотрговски про-
мет (член 8 став 1). 

, Член 17 
Одлука за раскинување на општествениот до-

говор можат да донесат и Стопанската комора на 
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Југославија и С О Ј У З Н И О Т секретаријат за надвореш-
на трговија ако во текот на следењето на спрове-
дувањето на општествениот договор утврдат дека 
настапил НЕКОЈ од условите за раскинување на оп-
штествениот договор од член 15 на оваа уредба. 

Член 18 
Раскинувањето на општествениот договор се 

репатрира во Стопанската комора на Југославија и 
се објавува во ,,Службен лист на СФРЈ" . 

Член 19 
Ако С О Ј У З Н И О Т извршен совет, во смисла па 

член 54 став 6 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство, одреди надворешнотрговскиот 
промет на одредено подрачје или со одредени про-
изводи односно услуги да може да се врши само 
во границите па општествениот договор на заинте-
ресираните организации на здружениот труд, Сто-
панската комора на Југославија ќе свика пленарен 
состанок на заинтересираните организации на здру-
жениот труд заради склучување на општествениот 
договор, а по постапката предвидена со оваа уредба. 

Член 20 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд ако доказот од член 6 став 3 на 
оваа уредба не содржи точни податоци. 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни 
со парична казна од 1.500 до 6 ООО динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд, доколку, ова дејствие не содржи обележја 
на кривично дело. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престапува да важи Одлуката за постапката за 
склучување спогодби на стопанските организации за 
соработка во надворешнотрговскиот промет („Служ-
бен лист па СФРЈ \ бр. 16/68, 11/69, 28/70 и 53/70). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Р. п бр. 9 
25 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

39. 

Врз основа на член 17 ст 1 и 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ'", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МИНИМУМОТ НА СРЕДСТВА СО КОЈ ОД-
ДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОРААТ 
ДА РАСПОЛАГААТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за минимумот на средства со 
кој одделни стопански организации мораат да 
располагаат за вршење надворешнотрговски про-
мет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и 12/71) 
точка 4 се менува и гласи: 

„4. Производствената организација на здруже-
ниот труд, како и задругите што се занимаваат со 
производствена дејност, а кои не се наведени во 
член 13 ст 2 и 3 на Законот за прометот па стоки 
и услуги со странство, во своите деловни средства 

мораат да го имаат минимумот на средства опре-
делен во точка 2 односно во точка 3 па оваа од-
лука." 

2. Во точка 8 зборовите: „деловни и други 
здруженија" и зборот, „здружението" се замену-
ваат со зборовите. „организации па деловното 
з д р у ж у в а њ е , а зборовите „деловни фондови' - со 
зборовите „деловни средства''. 

По стас 1 се додава нов став 2, КОЈ гласи' 
,,Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува 

па организациите па деловното здружување во сто-
панството, ако формираат основна организации па 
здружениот труд во смисла на член 12 од Законот 
за деловно здружување („Службен лист на СФРЈ ' 
бр 23'72)" 

3. По точка 9 се додава нова точка 9а, која 
гласи: 

„9а. Одредбите на оваа одлука за обврската за 
располагање со минимумот на средства во своите 
деловни средства не се однесуваат на установите 
(член 12 став 1 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство)/ ' 

4. Во називот на Одлуката зборовите: „стопан-
ски организации ' се заменуваат со зборовите: „ор-
ганизации на здружениот труд". 

Во точка 1 став 1, во точка 2 ст. 1 до 3, во точ. 
3, 5 и 6 ст. 1 и 2 и во точ. 7 и 9 ст. 1 и 2 зборовите, 
,,стопанска организација", различно членувани, се 
заменуваат со зборовите: „организација на здру-
жениот труд", соодветно пленувани. 

Во точка 1 ст. 1 и 2, во точка 2 ст. 1 до 3, во 
точ. 3, 5 и 6 ст 1 и 2 и во точка 7 зборовите: „де-
ловен фонд , различно членувани, се заменуваат 
со зборовите: и деловни средства' , соодветно пле-
нувани 

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

Р п бр. 13 
25 јануари 197.) година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

40. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 14 65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72). 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕН ОБЕМ НА НАД-

ВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за обврска за остварување 
определен обем на надворешнотрговски промет 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр, 32/66 и 12/71) во 
точка 2 став 1 зборовите: „стопански организации" 
се заменуваат со зборовите, „организации на здру-
жениот труд \ , а зборовите: „извоз и увоз" — со 
зборовите: „вршење на надворешнотрговски про-
мет". 

2. Во точка 6 зборовите: „Стопанските органи-
зации односно деловните и други здруженија" се 
заменуваат со зборовите: „Организациите на здру-
жениот труд односно организациите на деловното 
здружување \ а зборот „федерацијата ' — со зборо-
вите: „републиката односно автономната покраина 
на чија територија се наоѓа седиштето на органи-
зацијата на здружениот труд". 

3 Во точ. 1, 3, 4 и 5 зборовите: „стопанска ор-
ганизација", различно пленувани, се заменуваат со 

зборовите „организација на здружениот труд“, 
соодветно членувани. 
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Во точка 4 зборовите: „деловните и други 
здруженија во стопанството" и зборот: ,.здруженија" 
се заменуваат со зборовите: „организации на де-
ловното здружување". 

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

Р. п. бр. 14 
25 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

41. 

Врз основа на член 16 од Законот за пренесува-
ње на средствата, правата и обврските на федераци-
јата за инвестиции во стопанството врз републиките 
и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИ-
ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Средствата на федерацијата по основ на вта-
саните а ненаплатените ануитети според состојбата 
на 31 декември 1970 година и на ануитетите што вта-
суваат за наплата од 1 јануари 1971 година до кра-
јот на отплатниот период, ќе се утврдат и ќе се пре-
несат, според член 2 точка 1 од Законот за прене-
сување на средствата, правата и обврските на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството врз репуб-
ликите и автономните покраини (во понатамошниот 
текст: Законот) врз република односно автономна по-
краина : ѕ 

1) на чија територија е седиштето на крајниот 
корисник на кредитите дадени од средствата на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството по догово-
рите од член 5 на Законот, и тоа: 

а) за користење на средствата на федерацијата 
за учество во покритието на трошоците на инвести-
ционата изградба над трошоците предвидени во до-
говорот за изградбата на Железарницата Скопје 
(точка 1 под г) од Законот); 

б) за вршење на банкарските услуги за средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
врз кои се применува посебен режим, со протоколот 
кон тој договор, од 23 јули 1969 година (точка 1 под 
ѓ) од Законот); 

в) за вршење на банкарските услуги за средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
Брз кои се применува посебен режим, со додатокот 
кон тој договор, од 12 Јуни 1970 година (точка 2 под 
д) од Законот); 

г) за вршење на банкарските услуги за средства-
та на ф е д е р а ц и ј а за инвестиции во стопанството 
врз кои се применува посебен режим, од 25 декем-
ври 1969 година во делот кој се однесува на инвес-
тициите во земјата (точка 3 под а) од Законот); 

д) за користење на средствата на федерацијата 
за капитален ремонт на магистралните пруги на под-
рачјето на Железничко-транспортното претпријатие 
Скопје, склучен со Комерцијално-инвестиционата 
банка СкопЈе, од 22 август 1967 година (точка 5 од 
Законот); 

ѓ) за кредитот на 78,000.000 динари за покритие 
на трошоците на пречекорувањето ка ј изградбата на 
пругата Сараево—Плоче, склучен со Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина, од 24 ноември 1966 
година (точка 6 од Законот); 

е) за давање кредити за станбено-комуналната 
изградба во градските населби пострадани од попла-

вата во 1965 година, к л у ч е н со Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Војводина, од 25 јануари 1967 го-
дина (точка 7 од Законот); 

ж) за давање кредити за станбено-комуналната 
изградба во градските населби пострадани од попла-
вата во 1965 година, склучен со Собранието на око-
лија Осиек, од 27 јануари 1967 година (точка 8 од 
Законот); 

з) за кредитот на 240,000.000 динари, склучен со 
Заедницата на Југословенските железници, од 20 
март 1959 година (точка 9 од Законот). 

На истиот начин ќе се постапи и со средствата 
на федерацијата дадени преку Фондот на федера-
цијата за кредитирање на стопанскиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта; 

2) на чија територија е седиштето на корисникот 
на кредитите дадени од средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството по договорот за вр-
шење на банкарските услуги за средствата на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството врз кои се 
применува посебен режим, од 25 декември 1969 го-
дина, во делот кој се однесува на кредитирањето на 
извозот на капитални добра (член 5 точка 3 под а) 
од Законот), како и преку Фондот за кредитирање 
и осигурување на одредени извозни работи; 

3) во сразмер со кредитите одобрени до 31 де-
кември 1970 година на крајните корисници од тери-
торијата на републиката односно на автономната 
покраина преку секоја банка во рамките на секој 
договор за кредит според состојбата на средствата 
пренесени врз банките до 31 декември 1970 година, 
по договорите од член 5 на Законот, и тоа: 

а) за користење на средствата на федерацијата 
за изградба на основни шумски комуникации, од 11 
мај 1967 година (точка 1 под в) од Законот), со до-
датоците кон тој договор од 27 јуни 1969 и 2 април 
1970 година; 

б) за учество на федерацијата во кредитирање-
то на изградбата на објекти на новата енергетика, од 
20 јуни 1969 година (точка 1 под д) од Законот); 

в) за учество на федерацијата во кредитирањето 
на изградбата на капацитети за производство на 
нафта и природен гас, со анексот кон тој договор, 
Од 23 октомври 1970 година (точка 1 под е) од Зако-
нот); 

г) за учество на федерацијата во кредитирање-
то на изградбата на капацитети за производство на 
цемент, со анексот кон тој договор, од 26 октомври 
1970 година (точка 1 под ж) од Законот); 

д) за користење на средствата на федерацијата 
за кредитирање на изградбата на основни шумски 
комуникации, од 11 мај 1967 година, со додатоците 
кон тој договор, од 27 јуни 1969 и 2 април 1970 година 
(точка 2 под а) од Законот); 

ѓ) за користење на средствата на федерацијата 
за кредитирање на инвестициите во земјоделството, 
од 27 мај 1967 година (точка 2 под б) од Законот). 

Ануитетите по договорот за кредитот од оваа од-
редба што встасале за наплата до 31 декември 1970 
година и припаѓаат на федерацијата. 

2. Утврдувањето на приходите од каматата на 
кредитите дадени од средствата на Народната банка 
на Југославија и нивното пренесување врз републи-
ките односно автономните покраини (член 2 точка 5 од 
Законот), ќе се изврши врз основа на одлука на Со-
ветот на гувернерите на Народната банка на Југо-
славија, според утврдената состојба и распоредот на 
средствата на Народната банка на Југославија врз 
крајните корисници од територијата на републиката 
односно автономната покраина. 

3. Утврдувањето на средствата на федерацијата 
прибавени од странски кредити и заеми (член 2 точ-
ка 6 од Законот) и нивното пренесување ќе се извр-
ши врз република односно автономна покраина, и 
тоа: 

1) на чија територија е седиштето на крајните 
корисници на тие средства по договорите од член 5 
на Законот, и тоа: 

а) за употреба на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството за финансирање на из-
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градбата на објекти во областа на сообраќајот, од 6 
март 1966 година (точка 1 под а) од Законот); 

б) за употреба на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството за финансирање на из-
градбата на објекти во областа на сообраќајот, од 11 
мај 1967 година (точка 1 под б) од Законот); 

в) за вршење на банкарските услуги за средства 
на федерацијата за инвестиции во стопанството врз 
кои се применува посебен режим, со протоколот кон 
тој договор, од 23 јули 1969 година, во делот кој се 
однесува на модернизацијата на Југословенските 
железници и на изградбата на ХЕ Ѓердап (точка 1 
под ѓ) од Законот); 

г) за учество на федерацијата во кредитирањето 
на изградбата на капацитети за производство на 
нафта и природен гас, со анексот кон тој договор, од 
23 октомври 1970 година (точка 1 под е) од Законот); 

д) за учество на федерацијата во кредитирањето 
на изградбата на капацитети за производство на це-
мент, со анексот кон ТОЈ договор, од 26 октомври 1970 
година (точка 1 под ж) од Законот); 

2) во сразмер со кредитите одобрени до 31 де-
кември 1970 година на крајните корисници од тери-
торијата на републиката односно на автономната по-
краина, по договорот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на изградбата на објекти на новата 
енергетика, од 20 јуни 1969 година (член 5 точка 1 
под д; од Законот); 

3) утврдување на средствата од странски кредити 
и заеми по кои динарската противвредност се ко-
ристи за обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството, т.е. без одреден краен корисник, по 
договорот за вршење на банкарските услуги за сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопанс-
твото врз кои се преминува посебен режим, со про-
токолот кон тој договор, од 23 јули 1969 година (член 
5 точка 1 под ѓ) од Законот), освен средствата наве-
дени во одредбата под 1 под в) на оваа точка, и нив-
но пренесување врз републиката односно автономна-
та покраина ќе се изврши во ист сразмер по кој врз 
републиките и автономните покраини се пренесуваат 
обврските по овие кредити и заеми. 

4. Утврдување на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството на посебните жиро-
сметки на федерацијата — партија на банката и на 
жиро-сметката на Фондот за кредитирање и осигу-
рување на одредени извозни работи, според состојба-
та на 31 декември 1970 година, и нивно пренесување 
врз републиките односно автономните покраини ќе 
се изврши сразмерно со искористените износи на 
кредитите според состојбата на 31 декември 1970 го-
дина одобрени од средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството на крајните корисници од 
територијата на републиката односно на автономна-
та покраина до 31 декември 1970 година преку секоја 
банка односно Фондот. 

5. Утврдување на средствата и обврските на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството по основ 
на сомнителни и спорни побарувања, како и на дру-
гата актива и пасива според состојбата на 31 декем-
ври 1970 година и нивно пренесување врз републи-
ките односно автономните покраини ќе се изврши 
според територијата на која е седиштето на носите-
лот на правата односно обврските, утврдена од кни-
говодствената документација. 

6. Утврдување на обврските на федерацијата по 
основ на отплатување на странски заеми и кредити 
(член 3 точка 1 од Законот) и нивно пренесување врз 
републиките односно автономните покраини "ќе се 
изврши, и тоа 

1) во следните проценти: 
на СР Босна и Херцеговина 14,94 
на СР Црна Гора 1,45 
на СР Хрватска 26,86 
на СР Македонија 10,05 
на СР Словенија 8,22 
на СР Србија 30,41 
на САП Косово 2,74 
на САП Војводина 5,33 

и тоа за обврските: 

а) по странските кредити и заеми што се водат 
преку Народната банка на Југославија за динарски-
те средства кои се користени за обврските на феде-
рацијата за инвестиции зо стопанството преку бан-
ките; 

б) по договорот за вршење на банкарските услу-
ги за средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството врз кои се применува посебен режим, 
со протоколот кон тој договор, од 23 јули 1969 годи-
на (член 5 точка 1 под ѓ) од Законот), освен обврс-
ките по странски кредити за модернизација на же-
лезниците ИБРД 395, за дизел-локомотиви ДЛФ 117 
и по заемот за ХЕ Ѓердап; 

2) во сразмер со кредитите одобрени на крајните 
корисници од територијата на републиката односно 
на автономната покраина до 31 декември 1970 годи-
на, по договорот за учество на федерацијата во кре-
дитирањето на изградбата на објекти на новата е-
нергетика, од 20 Јуни 1969 година (член 5 точка 1 под 
д) од Законот), 

7. Утврдување на обврските на федерацијата по 
основ на отплатувањето на внатрешните заеми и 
кредити (член 3 точка 4 од Законот) и нивно прене-
сување врз републиките односно автономните покра-
ини ќе се изврши во следните проценти: 

на СР Босна и Херцеговина 14,94 
на СР Црна Гора 1,45 
на СР Хрватска 26,86 
на СР Македонија 10,05 
на СР Словенија 8,22 
на СР Србија 30,41 
на САП Косово 2,74 
на САП Војводина 5.33 

а по договорите од член 5 на Законот, и тоа: 

1) за вршење на банкарските услуги за средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
врз кои се применува посебен режим, со протоколот 
кон ТОЈ договор, од 23 Јули 1ГГ9 година (точка 1 под 
ѓ) од Законот); 

2) за вршење на банкарските услуги за средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
врз кои се применува посебен режим, со додатокот 
кон тој договор, од 12 јуни 1970 година (точка 2 под 
д) од Законот); 

3) за вршење на банкарските услуги за сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството врз кои се применува посебен режим, од 25 
декември 1969 година (точка 3 под а) од Законот), 
по кредитите за извоз на капитални добра; 

4) за кредитот на Федерацијата добиен од На-
родната банка на Југославија (член 5 точка 4 под 
б) од Законот), 

5) за кредитот што Фондот за кредитирање и 
осигурување на одредени извозни работи го добил 
од Народната банка на Југославија (член 5 точка 4 
под в) од Законот). 

8 Утврдување на обврските на федерацијата по 
основ на кредитирањето и финансирањето на инве-
стициите (член 3 точка 7 од Законот) и F H F H O пре-
несување врз републиките односно автономните по-
краини ќе се изврши, и тоа: 

1) на чија територија се наоѓа инвестициониот 
објект, по договорите од член 5 на Законот, и тоа: 

а) за користење на средствата на федерацијата 
за учество во покритието на трошоците на инвести-
ционата изградба над трошоците предвидени ЕО до-
говорот за изградбата на Железарница Скопје, од 22 
мај 1968 година (точка 1 под г) од Законот); 

6) за вршење на банкарските услуги за сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството врз кои се применува посебен режим, со про-
токолот кон тој договор, од 23 јули 1969 година 
(точка 1 под ѓ) од Законот); 

в) за вршење на банкарските услуги за сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството врз кои се применува посебен режим, со до-
датокот кон тој договор, од 12 јуни 1Ѕ70 година 
(точка 2 под д) од Законот); 
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г) за вршење на банкарските услуги за сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството врз кои се применува посебен режим, од 25 
декември 1939 година (точка 3 под а) од Законот) 
и тоа само во делот на договорот кој се однесува 
на инвестициите во земјата; 

2) во сразмер со кредитите одобрени' до 31 де-
кември 1970 година на крајните корисници од те-
риторијата на републиката односно автономната 
покраина преку секоја банка во рамките на секој 
договор за кредит, по договорите од член 5 на За-
конот, и тоа: 

а) за користење на средствата на федерацијата 
за изградба на основни шумски комуникации, од 
11 мај 1967 година (точка 1 под в) од Законот); 

б) за учество на федерацијата ЕО кредитирање-
то на изградбата на објекти на новата енергетика, 
од 20 јуни 1969 година (точка 1 под д) од Законот); 

в) за учество на федерацијата во кредитирање-
то на изградбата на капацитети за производство на 
цафта и природен гас, со анексот кон тој договор, 
од 23 октомври 1970 година (точка 1 под е) од За-
конот) ; 

г) за учество на федерацијата во кредитирање-
то на изградбата на капацитети за производство на 
цемент, со анексот кон тој договор, од 26 октомври 
1970 година (точка 1 под ж) од Законот); 

д) за користење на средствата на федерацијата 
за изградба на основни шумски комуникации, од 11 
мај 1967 година (точка 2 под а) од Законот); 

ѓ) за користење на средствата на федерацијата 
за кредитирање на инвестиции во стопанството, од 
27 мај 1967 година (точка 2 под б) од Законот); 

е) за употреба на средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството за финансирање на 
изградбата на објекти во областа на сообраќајот, од 
6 март 1966 година (точка 1 под а) од Законот); 

ж) за употреба на средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството за финансирање на 
изградбата на објекти во областа на сообраќајот, од 
11 мај 1967 година (точка 1 под б) од Законот); 

з) на чија територија е седиштето на корисни-
кот на кредитите дадени од средствата на федера-
цијата за инвестиции во стопанството — по догово-
рот за вршење на банкарските услуги за средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
врз кои се применува посебен режим, од 25 декем-
ври 1969 година, во делот кој се однесува на креди-
тирањето на извозот на капитални добра (член 5 
точка 3 под а) од Законот), како и преку Фондот за 
кредитирање и осигурување на одредени извозни 
работи 

9 При утврдувањето и пренесувањето на сред-
ствата и обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството врз републиките односно автоном-
ните покраини според одредбите на Законот и оваа 
одлука, како искористени износи на кредитите се 
сметаат: 

1) искористените износи на кредитите според 
состојбата на долгот на 31 декември 1970 година, кои 
до 31 декември 1Ѕ70 година од средствата на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството врз кои се 
применува посебен режим им се одобрени на кра ј -
ните корисници од територијата на републиката од-
носно на автономната покраина; 

2) искористените износи на кредитите според 
состојбата на долгот на 31 декември 1970 година 
одобрени на банките од средствата на федерација-
та за инвестиции во стопанството на кои се приме-
нува тековниот режим, распоредени врз републиките 
односно автономните покраини сразмерно со изно-
сот на кредитите одобрени од овие средства до 31 
декември 1970 година на крајните корисници од те-
риторијата на републиката односно автономната 
покраина. 

10. Банките и Фондот за кредитирање и осигу-
рување на одредени извозни работи, во рок од два 
месеца од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, ќе ги усогласат завршните сметки за 19707 

година од член 8 точ. 2, 3 и 4 од Законот и заврш-
ните сметки за 1971 година — со одредбите на оваа 
одлука и ќе им ги достават на републиките, на ав-
тономните покраини и на Сојуз-ниот секретаријат 
за финансии. ( 

И. Во завршните сметки од точка 10 на оваа 
одлука усогласувањето на пасивата со активата 
пренесена над републиките односно автономните 
покраини над износите на пренесените обврски, 

б односно Фондот ќе го изврши од средства-
та на федерацијата. 

Ако обврските пренесени врз републиките од-
носно автономните покраини се поголеми од сред-
ствата пренесени по договорите од член 5 на Зако-
нот, банката односно Фондот во завршната сметка 
од точка 10 на оваа одлука за недостатокот износ на 
средствата ќе Ја задолжи републиката односно ав-
тономната покраина. 

Задолжувањето од став 2 на оваа точка репуб-
ликите односно автономните покраини ќе го нами-
рат во роковите на втасаноста на пренесените об-
врски ка ј секоја банка односно Фондот. 

12. Врз средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството што се водат к а ј Југословен-
ската земјоделска банка по договорот за обезбеду-
вање на средствата за кредитирање на инвестиции 
во стопанството, од 12 јуни 1970 година (член 5 точка 
2 под е) од Законот) се применува посебен режим. 

Употребата на средствата од ануитетите по кре-
дитите одобрени од средствата на федерацијата од 
став 1 на оваа точка Сојузниот секретаријат за фи-
нансии и Југословенската земјоделска банка ќе ја 
усогласот со важечките прописи. 

13. Сојузниот секретар за финансии, по по-
треба, донесува поблиски упатства за спроведување 
на оваа одлука. 

14. Во смисла на чл. 16 и 17 од Законот, оваа 
одлука претставува спогодба на републиките и ав-
тономните покраини за примена на одредбите на 
Законот. 

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

Р. п. бр. 16 
24 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с р. 

42. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22,68, 30/68, 17/69, 
27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ 

1. Решението за определување царински кон-
тингенти („Службен лист на СФРЈ", бр 34/65, 27/66, 
48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 
56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72) и реше-
нијата за царинските контингенти што се донесени 
врз основа на ова решение, престануваат да важат. 

2. Оваа одлука ќе се применува и врз стоките 
увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, за 
кои до 1 февруари 1973 година не е платена царина. 

3. Сојузниот секретаријат за финансии, во со-
работка со другите надлежни сојузни органи, ќе 
предложи нови прописи за царинските контингенти 
за 1973 година најдоцна до 15 февруари 1973 година. 
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4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п бр. 17 
24 Јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

43. 

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигурени-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72), по прет-
ходно прибавен ото мислење од Централниот совет 
на воените осигуреници, С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
ВО ТРОШОЦИТЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА 

1. Воените осигуреници и членовите на нив-
ните семејства (во натамошниот текст: осигурените 
лица), освен за случаите пропишани во член 19 
став 2 од Законот за здравственото осигурување на 
воените осигуреници, учествуваат во трошоците на 
користењето на здравствената заштита, и тоа. 

1) за користење на лекови — во износ од 2 ди-
нари по издаден лек, ако продажната цена на ле-
кот е поголема од 2 динари. 

Ако продажната цена на пропишаниот лек е 
помала од 2 динари, осигуреното лице Ја плаќа са-
мо полната цена на лекот 

Осигурените лица не го плаќаат износот од 2 
динари за лек за чија примена е потребна непо-
средна интервенција на стручен здравствен работ-
ник во здравствена установа или во станот на оси-
гуреното лице, како ниту за издаден завоен мате-
ријал кој лекарот го пропишал за употреба во ста-
нот на осигуреното лице (фластер, газа, вата, завој 
и сл) во количината потребна за едно препивање. 

Ако пропишаниот лек го земаат во цивилна 
аптека, осигурените лица учествуваат во трошо-
ците за користење на лекот во износите пропиша-
ни за осигурениците — работници на односното 
подрачЈе; 

2) за вештачко прекинување на бременост во 
износите одредени за осигурениците — работници 
на подрачјето на кое е живеалиштето на осигуре-
ното лице; 

3) за користење на здравствена заштита во 
здравствени установи во кои се применуваат при-
родни фактори за лекување, освен медицинска ре-
хабилитација — во височина на трошоците за сме-
стување и исхрана за времето на користењето на 
ТОЈ вид здравствена заштита. 

Трошоците за дадени медицински услуги па-
ѓаат врз товар на средствата на здравственото 
осигурување. 

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

Р. п. бр. 18 
24 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

44. 

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12;65 и 55/69). во согласност со сојузниот секретар за 
труд и социјална политика, С О Ј У З Н И О Т секретар за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВОЗ СО ТРАН-

СПОРТЕРИ СО ЛЕНТА ВО РУДАРСТВОТО 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се регулираат техничките 

мерки при превозот со транспортери и при поста-
вувањето, одржувањето и поправките на транспор-
тери во сите рударски простории и објекти 

О В О Ј правилник се однесува на сите транспор-
тери со лента што се користат во подземната ра-
бота, на површинските откопи, во каменоломите и 
во другите рударски објекти. 

Член 2 
Долу наведените изрази, употребени во овој 

правилник, го имаат следното значење, и тоа: 
1) транспортер со лента (во натамошниот текст: 

транспортерот) е средство за работа со кое, по пра-
вило, континуирано се презезуЕааат материјали 
(руда, јаглен, концентрат, јаловина, карпи итн), а 
под одредени услови и луѓе, и кеј се состои од но-
сечка конструкција, транспортот лента, тапани, взл-
јаци, погонски, командни, заштитни и сигурносни 
уреди: 

2) транспортна лента (во натамошниот текст: 
лентата) е лента од гума, од гума со влошки, од 
пластични маси, on челик или од друг материјал, 
КОЈ а служи за непосредно пренесување на матери-
јали, а често и како влечен елемент во склопот на 
транспортерот; 

3) носечка конструкција на транспортерот е но-
сач на сите уреди што се потребни за работата 
на транспортерот, како што се лентата, тапаните, 
валЈациге, погонската, вртливата и затезната стани-
ца, заштитните сигурносни и сигнални уреди. Но-
сечката конструкција се поставува врз подлога при-
готвена за тоа, Koia може да биде почва, бетонски 
под, независни темели, прагови, шини, гасеници или 
слично; 

4) тапани се вртливи барабани преку кои се ме-
нува правенот на движењето на лентата. Тапанчте 
можат да бидат погонски, вртливи, затезни итн. Та-
паните се изработуваат од челик, а по потреба имаат 
облога од гума или од некој друг материјал; 

5) носечки валјаци се вртливи потпирки и во-
дилки за оптоварена лента. Носечките валјаци мо-
жат да бидат рамни, слогови на валјаци за кори-
теста форма на лентата или на гирлзнда; 

6) повратни валјаци се најчесто рампи валјаци 
што ја носат лентата при невиното враќање по 
долната страна на транспортерот; 

7) погонски уред на транспортерот е уред што 
ги задвижува погонските тапани, а со тоа и лен-
тата. Погонскиот уред се состои од мотор, редуктор, 
спојница, уред за вклучување и други уреди. Погон-
ската сила се пренесува преку еден или повеќе та-
пани. Погонските тапани, заедно со понискиот уреД 
на транспортерот и со другите потребни уреди, со-
чинуваат погонска станица; 

8) уред за затегање на лентата е уред со кој се 
обезбедува доволно триење на погонскиот тапан за-
ради пренесување на вртливата сила. Затегањето 
може да се врши механички, електрично, хидрау-
лички или на друг начин. Преодувањето на зате-
гањето може да се врши рачно или автоматски; 

9) стационирани транспортери се транспортери од 
тешка или лесна конструкција, чија траса подолго 
време не се менува, не се поместува и не се скра-
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тува ниту се продолжува, а се употребуваат на глав-
ни транспортни правци; 

10) поместливи транспортери се транспортери од 
лесна, а поретко од тешка конструкција, чија траса 
исклучиво или повремено се поместува, се продол-
жува или се скратува Нивната носечка конструк-
ција и подлогата се пригодно конструирани за по-
местувања зависно од особината на почвата. Се упо-
требуваат, главно, на откопни етажи или на етажи 
на одлагалишта на површински откопи: 

11) специјални транспортери се транспортери 
чија конструкција суштински се разликува од стан-
дардната изработка Како специјални транспортери 
се сметаат транспортерите што ги задвижува бес-
конечно јаже, потоа висечките ленти од затворена 
конструкција, кривинските транспортери и транс-
портерите од други конструкции. 

И, Заеднички одредби за сите видови транспортери 

-Член а 
Техничките особини на транспортерите за пре-

воз на минерални суровини, материјали и луѓе мо-
раат да бидат усогласени со намената на превозот 
и со особините на материјалите што се превезуваат. 

Димензиите на транспортерите' од гума или од 
пластична маса, како и димензиите и квалитетот на 
самата лента од гума или од пластична маса, по 
правило, ги исполнуваат условите предвидени со 
важечките Југословенски стандарди. 

Член 4 
Транспортерите смеат да се поставуваат во со-

гласност со одобрениот проект 
Корисникот на транспортерите е должен за ,се-

кој TpapicnopTep во работа да ја поседува следната 
документација: 

1) атест на соодветната стручна организација на 
здружениот труд, 

2) оцена на подобноста за пуштање во погон од 
соодветната стручна организација на здружениот 
труд; 

3) одобрение за употреба на транспортерите из-
дадено од страна на надлежниот рударски орган. 

За стационарните транспортери корисникот мора 
да води евиденции за извршениот периодичен пре-
глед и истапување. 

Член 5 
X 

За лентите од не ,запалив материјал, што се по-
ставуваат во јамски npociории од II и III степен 
на опасност од метан, или во кои постои опасност 
од експлозија на јаглепа прав. е потребен посебен 
атест од соодветната стручна организација на здру-
жениот труд дема чентата е изработена од незапа-
лив материјал според важечкиот југословенски 
стандард 

Член 6 
Периодичните испитувања на транспортерите 

мораат да се вршат во следните рокови, и тоа на: 
1) транспортерите на кои се превезуваат луѓе — 

секои 12 месеци, 
2) стационарните транспортери — секои 36 ме-

сеци, 
3) поместливите и другите транспортери — во 

роковите што ги пропишува организацијата на здру-
жениот труд завртено од приликите и условите во 
кои тие се употребуваат. 

Ако на конструкцијата на транспортерот или на 
нејзините делови се извршени битни измени, или 
ако се изменат условите на работата на транспор-
терот, односно ако се измени местото на постојаниот 
транспортер, од соодветната стручна организација 
на здружениот труд. пред пуштањето во погон, мора 
да се бара потврда дека во изменетите услови си-
гурноста при работата е обезбедена во согласност со 
овој правилник. 

Член 7 
Со транспортерот смеат да се превезуваат само 

оние материјали за кои транспортерот и лентата 
конструктивно се предвидени. 

Гранулацијата на материјалите што се превезу-
ваат не смее да биде поголема отколку што е пред-
видено со важечките југословенски стандарди. 

Аголот на наклонот на косите транспортери со 
гумена лента не смее да го преминува најголемиот 
дозволен агол КОЈ е одреден со важечките Југосло-
венски стандарди Ако аголот на наклонот на тра-
сата е поголем од дозволениот, мораат да се приме-
нат специјални конструкции на транспортери или 
ленти 

При превозот на материјали по пад, а особено 
на крупни материјали од поголема волуменска те-
жина (руда или карпи), или при движење на лен-
тата со поголема брзина (1,70 т / ѕ или повеќе), аго-
лот на падот не смее да биде поголем од 80% од 
аголот дозволен со важечките југословенски1 стан-
дарди. 

Член 8 
Ако материјалите се превезуваат со челична 

или ребреста лента, или со транспортер од специ-
јална конструкција, најголемиот агол за превозот 
нагоре или надолу не смее да биде поголем од аго-
лот што го одредил производителот. 

Член 9 
Ако транспортерот како влечен елемент има 

јаже, јажињата треба да се спојат според упатст-
вата на производителот. Истите упатства важат и 
при одржувањето на жлебовите со кои лентите на-
легнуваат на Јажето. 

Член 10 
Со транспортерите, кои се исклучително наме-

нети за превоз на материјали, е забранет превоз на 
луѓе 

Превоз на луѓе е дозволен со транспортерите ^ 
што се конструирани за превоз на луѓе и кои имаат 
соодветни уреди и заштитни средства, во согласност 
со одредбите на главата VI од овој правилник. За 
превоз на луѓе со транспортерите е потребно изреч-
но одобрение од надлежниот рударски орган 

Не смее да се оди по лентите ниту да се минува 
преку нив. 

Преку лентите, по исклучок, смее, да се минура 
само на одредени места, кои обезбедуваат целосна 
заштита на минувачите и несмеќавана работа на 
транспортерите при минувањето. 

Член И 
При преминувањето на гумената лента. со вло-

шки од коритеста во рамна положба мора да се 
обезбеди таканаречената преодна должина. Преод-
ната должина се одредува со пресметка или според 
препораката на производителот. 

Ка ј коритестите ленти мора правилно да се 
приспособи и преодниот полупречник на местата на 
кои се менува наклонот на лентата. Преодните по-
лупречници се одредуваат со пресметка или според 
препораката на производителот. 

Член 12 
На натоварните и претоварните места на кои 

материјалите доаѓаат на лентата на транспортерот 
или ако материјалите се крупни, носечките валјаци 
или нивните жлебови мораат да бидат еластични и 
погусто распоредини за да не може да се оштети 
лентата од удирите на материјалите што паѓаат. 

Член 13 
На транспортерите погонските, затезните и врт-

ливите тапани мораат да бидат така обезбедени со 
заштитни уреди што да се спречи допирот со тапа-
нот во движење. 
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Член 14 
Ако со проектот е предвидено, на транспорте-

рите се вградуваат и други заштитни односно си-
гурносни и сигнални уреди, чија конструкција мора 
да биде таква што, под услов заштитните уреди да 
се симнати или сигурносните и сигналните уреди да 
се исклучени, транспортерите да не можат да се 
пуштат во редовен погон. 

За работа не смеат да се употребуваат тран-
спортери на кои се оштетени битните составни дело-
ви, освен во случај на помали оштетувања на лен-
тата. Таквите транспортери можат да се пуштат во 
погон само по изречно наредување од техничкиот 
раководител односно од диспечерот ако техничкиот 
раководител го овластил. 

Член 15 
Ако транспортерот е наведнат повеќе од 50, а 

погонската станица се наоѓа на врвот на косината, 
мора да постои уред за автоматско запирање на 
транспортерот во случај на исчезнување на ћогон-
ската енергија. Ако погонската станица се наоѓа на 
дното на косината, а материјалот се извлекува, врт-
ливиот тапан мора да има автоматски уред за ко-
чење. 

Ако наклонот на транспортерот преминува 80, 
без оглед на местото на погонската станица, транс-
портерот мора да има автоматски уред за кочење. 

Елементите на триењето на кочниците мораат да 
бидат изработени од незапалив материјал по кој не 
може да се собира статички електрицитет. 

Член 16 
Споевите на затезните уреди со темелот мораат 

да прифатат односно да издржат најмалку двојна 
статичка сила, со која јажињата за затегање можат 
да бидат оптоварени. 

Член 17 
Димензиите на отворот на бункерот во кој се 

уфрлуваат односно паѓаат материјалите од лентата 
се одредуваат со параболата на паѓањето на екстре-

' мните големини и на тежините на зрната. 

Член 18 
Со транспортерите можат да управуваат ' само 

лица кои се стручно оспособени за тоа и на кои 
рударската организација на здружениот труд им ја 
признала стручната подготовка за вршење на таа 
работа а кои за таа цел ќе ги одреди техничкиот 
раководител на погонот односно лицето што тот ќе 
го овласти 

Лицата од став 1 на ОВОЈ член ги одржуваат и 
ги поправуваат транспортерите. 

Член 19 
Измени на транспортерите можат да се вршат 

само по писмено овластување на техничкиот рако-
водител на погонот. За суштински измени се пот-
ребни соодветни проекти и согласност на произво-
дителот на опремата. 

Член 20 
Се забранува чистење на погонска, вртлива и 

затезна станица за време на работата на транспор-
терот. 

По исклучок, чистењето на станиците од став 1 
на овој член производителот може да го овозможи 
со конструктивно решение на задоволителен начин 
и во таа смисла да издаде упатства за одржувањето 
и чистењето на транспортерите. 

Член 21 
Материјалите смеат да се натоваруваат на лен-

тата само кога лентата е во движење. По исклучок, 
на лентата што стои смеат да се нафрлуваат мате-
ријали што се симнати при чистењето, а се одвезу-
ваат со лентата. 

Член 22 
Ka j косите транспортери мораат да се преземат 

мерки односно да се постават заштитни облоги со 
кои се спречува крупните материјали да се стрка-
лаат или да отскокнат од лентата. 

III. Превоз со транспортери при подземна работа 

Член 23 
Одредбите на оваа глава се однесуваат на сите 

транспортери што се применуваат при подземната 
работа, вклучувајќи ги и транспортерите за извоз со 
поткоп се до првиот бункер на површината или до 
сепарацијата. 

Член 24 
Сите електрични уреди на транспортерите мо-

раат да бидат усогласени со одредбите на Правил-
никот за Техничките прописи за електричните по-
стројки во рудниците со подземна експлоатација 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/67). 

Член 25 
Ако при превозот со повеќе поединечни транс-

портери, кои се распоредени во низа, на секо!а по-
гонска станица не е поставен ракувач на транспор-
терот и ако транспортерите на двете страни не се 
меѓусебно поврзани со сигнални уреди, целиот си-
стем на транспортерите мора да има автоматски 
уред за постепено задвижување и запирање на од-
делните транспортери по OHOI ред што е одреден со 
организацијата на технолошкиот процес (уред за 
блокирање). 

Запирањето на лентата со помош на сигурен 
сигнален уред мора да биде овозможено од секое 
постојано работно место долж транспортерите. 

Член 26 
Оддалеченоста на издадените делови на тран-

спортерите мора да изнесува најмалку: 20 cm од 
подградата во бокот на ходникот на едната страна, 
70 cm на другата страна каде што е минувалиштето 
за луѓе во главната Јамска просторија односно 50 cm 
во другите јамски простории и 50 cm од покривот. 
Ако два транспортера се наоѓаат паралелно, рас-
тојанието помеѓу нивните издадени делови мора да 
изнесува најмалку 90 cm. 

Ако еден од паралелните транспортери во иста 
просторија се поправува, за времето на поправката 
мора да се запре и другиот транспортер освен ако 
растојанието помеѓу нивните издадени делови не е 
поголемо од 150 cm. 

Член 27 
Превозот на јамска граѓа и на други предмети 

на лентата се врши под услови што ќе ги одреди 
техничкиот раководител на погонот Предметите што 
се превезуваат смеат да се симнуваат од лентата за 
време на нејзиното движење само со прифаќање на 
нивниот заден крај , гледано во правецот на пре-
возот. 

При превозот на предметите од став 1 на овој 
член, работниците што се наоѓаат во подрачјето на 
транспортерите мораат да стојат така што секоЈ мо-
мент да можат да се отстранат. За време на пре-
возот на јамска граѓа, долж трасата на транспорте-
рите смеат да се движат само работниците врабо-
тени к а ј транспортерите. 

На местото на кое се симнуваат предметите од 
став 1 на овој член мора да има доволно слободен 
простор. 

Член 28 
Брзината на движењето на лентите, што се 

применуваат под земјата, не треба да биде поголема 
од 1,32 m/ѕ, освен ако проектантот од одредени при-
чини не решил поинаку. Меѓутоа, за Јамски тран-
спорт не смеат да се употребуваат ленти чија бр-
зина е поголема од 2,12 т / ѕ . 
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Одредбите на став 1 од овој член не се однесу-
ваат на транспортерите за одвоз на ископина од 
површински откопи што минуваат низ подземни 
ходници изработени само за таа цел. 

Член 29 
На сите јамски раскрсници, преку кои минуваат 

транспортерите, мораат да бидат поставени мостови 
или скали со летви за придржување или со ограда. 
Мостовите мораат да бидат поставени високо над 
лентата за да не можат да ги закачат ниту најго-
лемите парчиња материјал што се превезуваат со 
лентата. Премините преку транспортерите мораат да 
бидат осветлени. 

Помеѓу подот на мостот и покривот мора да има 
најмалку 120 с т слободна височина. Мостовите мо-
раат да бидат доволно широки, а подот не смее да 
биде лизгав, и на нив не смеат да се наоѓаат ника-
кви материјали. 

Кај обесени (висечки) транспортери минували-
штата можат да бидат под транспортерите, но мо-
раат да бидат заштитени од парчињата што паѓаат 
од лентата и мораат да имаат најмалку 100 с т сло-
бодна височина. На тие минува л ишта не смее да се 
собира вода. 

Член 30 
Постојаните работни места покрај стационарни-

те транспортери мораат да бидат добро осветлени 
со постојано осветление. 

Јамските простории, што се одредени како ре-
довни патишта за движење на луѓето и во кои се 
наоѓаат стационарните транспортери, мораат да би-
дат добро осветлени со постојано осветление. 

Член 31 
Погонската станица и повратната станица на 

транспортерите, со кои ќе се врши превоз по истата 
траса подолго од една година, мораат да бидат поста-
вени на цврсти и сигурни постаменти односно те̂ -
мели. 

Член 32 
Ако материјалите се превезуваат по долната 

лента на внатрешната страна мора да постои соод-
ветен уред за сигурно чистење на лентата пред таа 
да наиде на тапанот. 

Член 33 
На подот под повратната лента не смее да се 

,допушти натрупување на материјали и тие мораат 
редовно да се отстрануваат со помош на соодветни 
алати. 

Материјалите што ги симнуваат уредите за чис-
тење, како и материјалите што опаднале од лен-
тата, мораат редовно да се отстрануваат така што 
никогаш да не го загрозуваат слободниот простор 
околу транспортерите. 

Член 34 
Натоварштте и претоварните места мораат да 

бидат конструктивно решени така што материјалите 
по можност да паѓаат на средината на лентата. Ако 
се превезуваат и покрупни парчиња материјал тие 
треба да паѓаат на лентата во правецот на превозот, 
и, по можност, на површината веќе покриени со сит-
ни материјали што се првезуваат. 

Натоваривте и претоварните места мораат да 
бидат заштите-ни со огради или со заштитни мрежи, 
ако постои опасност луѓето да паднат на таквите 
места или да ^скокнат парчиња материјали што се 
превезуваат. 

Член 35 
Недостатоците, што се уочени во текот на сме-

ната, се внесуваат во книгата на примопредавањето 
по секоја смена. 

Уочените недостатоци мора да ги отстрани ма-
шинскиот работоводител или надзорникот што ќе го 
одреди техничкиот раководител. Работоводителот 
истовремено го одредува редоследот на поправките 
според најдениот степен на итноста. 

Еднаш во текот на седмицата мораат детаљно да 
се прегледаат конструкцијата и вртливите делови 
на транспортерите, а уочените недостатоци мораат 
да се внесат во книгата на редовните прегледи на 
транспортерите. За повеќе транспортери во иста 
јама може да постои една книга на редовните пре-
гледи. 

Лицата задолжени за преглед на транспортерите 
ги одредува техничкиот раководител или лицето 
што ќе го овласти тој. 

Член 36 
При употребата на гумени ленти изработени од 

запаливи материјали долж транспортерите на секои 
50 т мора да постои хидрант со вентили и против-
пожарни црева должина 50 ш или соодветен про-
тивпожарен апарат, ако со проектот не е предвиден 
друг вид заштита. 

Во јамите со дрвена подграда, со метан или со 
опасна јаглена прав лентите "можат да бидат само 
од незаналив материјал. 

Член 37 
Гумените ленти во јама се спојуваат, по пра-

вило, со вулканизиран^. При топло вулканизиран^ 
треба да се придржува кон одредбите на Правилни-
кот за техничките мерки и за заштитата при ра-
ботата при рударски подземни работи („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 11/67 и 60/70). 

При топло или ладно вулканизиран^ е потребно 
придржување и кон упатствата што ги дале произво-
дителите на лентата и на средствата за вулканизи-
ран^. 

Споевите на краиштата на лентите мораат да 
бидат изработени така што да имаат потребна цвр-
стина, здебелувањата на нив да се што помали и 
споевите да преминуваат преку тапаните без сме-
ќавање и оштетување. ^ 

Член 38 
На сите командни лостови, тастери, копчиња и 

слични уреди мора да биде напишано за што слу-
жат. 

Член 39 
На погонската станица на секо! транспортер 

мора да се наоѓа таблица со карактеристиките на 
транспортерот. На неа мора да биде назначено' на-
зивот на производителот на опремата, ти - на оп-
ремата и фабричен број, годината на произЕ ЈДСТВОТО 
и брзината на лентата. 

Член 40 
На командното место на секој стационарен 

транспортер мора да биде истакната табла со упат-
ства за ракување со транспортерот. 

Во упатствата што се Наоѓаат ка ј ракувачот на 
транспортерот мора да има опис на мерките шт(Г 
треба да се преземат во случај на дефект, пожар на 
лентата и други оштетувања. Тие упатства ги из-
дава раководителот ^а погонот, а ракувачите на 
транспортерите со потпис го потврдуваат нивниот 
прием. 

IV. Превоз со транспортери на површински откопа 

Член 41 
Одредбите на оваа глава се однесуваат на сите 

транспортери што се употребуваат на површинските 
отќопи, освен на оние транспортери што се составен 
дел на багер, одлагал или транспортен мост. 

При превоз со транспортер кој е составен дел 
на уредите од став 1 на овој член, потребно е при-
држување кон упатствата што се дадени за однос-
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вите основни уреди на кои тие транспортери им 
припаѓаат. 

Ако од површински откоп материјалите се од-
везуваат со транспортери што минуваат низ поткопи, 
важат одредбите на овој правилник што се однесу-
ваат на подземните транспортери. 

Член 42 
Сите електрични постројки, уреди и инструмен-

ти на транспортерите, заедно со доводот на елек-
тричната енергија, мораат да бидат во согласност со 

- важечките прописи ' и со важечките југословенски 
стандарди, што се однесуваат на електричните пос-
тројки, уреди и инструменти. 

Доводните кабли и водови мораат да се полагаат 
на начин што да не можат да бидат оштетени со 
надворешни влијанија. 

Член 43 
Транспортерите не смеат да се поставуваат бли-

зу работ на косината на етажот. Најмалата оддалече-
ност од работ на косината на откопниот етаж или 
на одлагалиштето зависи од геомеханичките својс-
тва на материјалите, и таа со одобрениот проект 
мора да се утврди и да се усогласи со постојните 
услови. 

Ако на одделни етажи се појавуваат различни 
материјали, техничкиот раководител за ССКОЈ етаж 
посебно мора да ја одреди дозволената граница на 
оддалеченоста на транспортерот од работ на етажот. 
При тоа мора да се управува според најнеотпорните 
материјали на истиот етаж. Дозволената оддалече-
ност мора да биде назначена писмено па погонската 
станица на соодветниот транспортер. 

Член 44 
Ако во земјиштето преку кое минува трасата на 

транспортерот забележи пукнатини или знаци кои 
укажуваат на лизгање или на која и да е друга 
појава која би можела да го загрози транспортерот, 
ракувачот на транспортерот своите забележувања 
мора веднаш да му ги пријави на својот претпос-
тавен. 

Член 45 
Со соодветни мерки треба да се спречува собира-

ње на вода долж трасата на транспортерот. 

Член 46 
. Долж:, трасата, на оддалеченост најмалку 1 ш од 

конструкцијата на транспортерот, не смеат да се 
наоѓаат никакви предмети, столбови, ѕидови, огради 
и сл., ниту каков и да било пат за минување на 
луѓе. 

Сите места на патиштата, колосеците, патеките 
и сл., преку кои минуваат транспортери, мораат да 
бидат сигурно заштитени од паѓање на материја-
лите од лентата. 

На местата на кои транспортерите се издигнати 
над теренот, а не минуваат преку сообраќајници, 
на видно место мораат да се истакнат предупредува-
ња со кои се забранува минување под транспорте-
рите, освен ако транспортерите се наоѓаат во затво-
рена конструкција или на некој друг сигурен начин 
е спречено паѓањето на парчиња материјал од лен-
тата, 

Подвлекување под транспортер се дозволува 
само на лица што го контролираат или поправуваат 
транспортерот, и тоа само во време на мир.ување на 
транспортерот и кога за тоа е известено лицето што 
го пушта транспортерот во работа. 

Член 47 
Транспортерите што над теренот се издигнати 

повеќе од 1,5 т мораат да имаат од едната страна 
минувалиште широк најмалку 0,6 ш со ограда и ра-
кофат. Подот на ваквото минувалиште мора да биде 
добро прицврстен и, ако минувалиштето е под угор-

ниште или надолниште, мора да биде изработен така 
што да не доаѓа до лизгања или паѓање на луѓето. 
Ова минувалиште служи исклучиво за прегледи и 
поправка на транспортерите. 

Лентите подолги од 300 ш мораат да имаат по-
пречни преодни мостови широки најмалку 0,7 т на 
кои од страните се поставени летви за придржу-
вање. 

Член 48 
Пресипните места од лента на лента мораат да 

бидат заштитени со огради за да се спречи паѓање 
на луѓето, а за ракувачите мораат да бидат поста-
вени посебни платформи со ограда за да се овоз-
можи безбеден надзор на тие места. Оваа заштита 
не мора да се спроведе ако се вградени автоматски 
уреди за контрола на пресипните места. 

Пресипните места од двете страни мораат да би-
дат обезбедени од исипување на материјалите што 
се превезуваат. При управувањето со системот на 
транспортерите од централно место, на тоа место 
треба да се вградат уреди за контрола л известу-
вање за натрупувањето на материјалите. Ако такви 
уреди не се вградени, мора да се одреди работник 
кој контролира едно такво место или најмногу две 
такви места под услов тие да не се меѓусебно одда-
лечени повеќе од 200 т . 

Просторот околу пресипните места треба да е 
слободен и во непосредна близина не смеат да се 
наоѓаат какви и да било предмети или материјали. 

Член"49 
На пресипните места на транспортерите со го-

леми брзини и кои пренесуваат големи парчиња ма-
теријал, треба да се вградат уреди за намалување 
па брзината на паѓањето на материјалите што се 
превезуваат. 

Член 50 
На секоја погонска станица на транспортерите 

мора да биде истакната табла со податоци за доз-
волената крупност на материјалите што се преве-
зуваат, за дозволената брзина на движењето на лен-
тата, за капацитетот, за аголот на натоварот и за 
дозволената најниска температура. Таблата на по-
гонската станица на транспортерите на етажите 
мора да содржи и податок за минималната дозво-
лена оддалеченост од работ на етажот. 

Член 51 
Ракувачот на транспортерот мора да има соод-

ветна стручна подготовка и положен стручен испит 
пред комисија на својата организација на здруже-
ниот труд. Ако управувањето со транспортерите е 
автоматско и централизирано, ракувачот на систе-
мот на транспортерите мора да има соодветна 
стручна подготовка, мора да биде извежбан за ра-
ботата за ракување со системот и мора да има по-
ложен стручен испит пред комисија на својата ор-
ганизација на здружениот труд. 

Техничкиот раководител издава посебни упат-
ства за работата и ракувањето со транспортерите. 

Член 52 
На секоја погонска станица на транспортерите, 

ако дневното осветление не е доволно, мора да се 
наоѓа додатно преносно осветление со извор на све-
тлина кој не зависи од расветната мрежа. 

Член 53 
Командирите кабини на погонските станици, како 

и затворените простории со електрични уреди, не 
смеат да се употребуваат како засолништа во слу-
ча ј на невреме. Влегување во такви простории е 
дозволено само на овластени лдца, и за тоа треба 
да стои предпредување на видно место. 

На крајот на работното време при напуштањето 
на работното место, ракувачот мора да ја заклучи 
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командната кабина за да не можат во иза да влезат 
неовластени лица. Клучот му се предава само на 
лицето што ќе го одреди одговорниот технички ра-
ководител. 

Член 54 
Ако погонот не е наполно механизира!!, транс-

портерот, по правило, не може да се пушти во погон 
без специјален клуч, КОЈ се наоѓа кај ракувачот на 
транспортерот на погонската станица 

За пуштање во погон на системот на транспор-
терите наредба дава диспечерот. Диспечерот не смее 
да даде налог да се пушти во погон системот додека 
претходно од сите ракувачи на погонските станици 
на транспортерите не примил известување дека 
транспортерите се готови за задвижување Оваа од-
редба не се однесува на системот на транспортерите 
со наполно автоматско далечинско управување. 

Ракувачот на транспортерот смее да го извести 
диспечерот за готовноста на транспортерот за пуш-
тање во погон дури кога во тоа лично ќе се увери 
со контролен преглед. 

Член 55 
Пред пуштањето во погон на секој транспортер 

мора да се даде звучен сигнал кој се слуша долж 
целиот транспортер. Сигналот мора да трае најмалку 
10 секунди и мора да започне најмалку 20 секунди 
пред пуштањето на транспортерот во погон. 

Сите лица вработени на површинскиот откоп 
мораат да бидат запознаени со значењето на овој 
сигнал и, штом ќе го ЧУЈ ат сигналот, мораат, веднаш 
да се оддалечат од транспортерот. 

Покрај звучниот сигнал ноќе се препорачува и 
давање на светлосен сигнал. 

Сигналните тастери мораат да се наоѓаат на се-
која погонска станица на транспортерите, а при да-
лечинско управување и Kai диспечерот. 

Член 56 
При пуштањето во погон на системот на транс-

портерите, блокадата мора да биде конструктивно 
решена така што прво да се пушти во погон предниот 
транспортер, а потоа редум вториот се до прифат-
ниот транспортер При запирање на системот, бло-
кадата мора да дејствува по обрнат ред Во систе-
мот на блокадата мора да биде вклучен и багерот, 
а од друга страна и одлагачот ако е во системот 

Времето на пуштањето во погон на секој сле-
ден транспортер мора да биде пригодено така што 
претходната лента веќе да ја постигнала својата 
нормална брзина кога следната лента ќе почне да 
се врти. 

Член 57 
Системот на транспортерите со далечинско уп-

равување мора да има три можности за работа, и 
тоа: 

1) далечинско управување со блокада; 
2) поединечно управување на погонската ста-

ница со блокада; 
3) поединечно управување на погонската стани-

ца без блокада. 
Забранета е нормална работа на транспортерите 

во системот со поединечно управување без блока-
да Таквиот начин смее да се користи само при 
контролата, поправките или расчистување на натру-
паните пресипни места. 

Член 58 
СекоЈ транспортер мора да има уред со кој вед-

наш и сигурно се исклучува од погонот од секое ме-
сто долж транспортерот. 

Повторно пуштање во погон на транспортерот, 
по присилното запирање, мора да биде овозможено 

дури кога ќе се добие извештај од местото на запи-
рањето дека дефектот е поправен или дека опас-
носта е отстранета, 

Член 59 
Во системот на транспортерите мора да постои 

телефонска или радио врска, помеѓу поодделните ра-
кувачи на погонските станици или помеѓу пооддел-
ни ракувачи и диспечери. 

При нецелосно механизиран систем, ракувачот 
на транспортерот е должен во одредени временски 
растојанија да го известува диспечерот за работата 
на транспортерот 

Диспечерот мора да води евиденција за евенту-
алните дефекти, за пораките и известувањата што 
ги прима од ракувачите на транспортерите и мора 
да презема соодветни мерки При помали недоста-
тоци диспечерот проценува и одредува дали систе-
мот на транспортерите ќе се запре и недостатокот 
веднаш отстрани или ќе го причека неговото прво 
редовно или вонредно запирање. 

Сите неправилности во работата на транспорте-
рите (лизгање на лентата, исипување на материја-
лите што се превезуваат, ексцентричен ход на лен-
тата и сл.) мораат веднаш да му се пријават на дис-
печерот. / 

Член 60 
Забрането е рачно симнување на материи злите 

од лентата, рачно исфрлување на јаловината и чис-
тење на лентата или на транспортерот за време за кое 
транспортерот се наоѓа во погон. 

По исклучок од став 1 на овој член се дозво-
лува чистење на потресените материјали под кон-
с т р у к ц и ј а на транспортерот, ако слободната ви-
сочина помеѓу повратната лента и теренот е пого-
лема од 300 mm. Во таков случај за чистење смеат 
да се употребуваат само лопати. 

Додека транспортерот е во погон се забрануваат 
сите поправки на транспортерот или лентата, како 
и секое рачно регулирање на инструментите и вал-
Јаците, отсекување на делови на гума и сл , доколку 
производителот на транспортерот за регулирањето 
ћа инструментите и валјаците не дал поинакво 
упатство 

Член 61 
Затезните станици со тег мораат да имаат, и тоа: 
1) затезниот дел мора да има ограда во висо-

чина на горниот раб на тегот, а под тоа подлошка 
од меко дрво; 

2) тапанот мора да има кочница и фаќалки; 
3) подвижната количка за затегање на лентата 

мора лесно да се движи по шините, а на крајот на 
колосекот мора да постои амортизер и граничен 
прекинувач за спречување на слегувањето на ко-
личката од колосекот 

Член 62 
Теговите за затегање на транспортерите пред 

почетокот на работата мораат да имаат доволна 
слободна должина за движење во двата правца. 

Член 63 
Транспортерите со автоматско затегање мораат 

да ги имаат вградени следните уреди: 
1) затезната станица — граничен прекинувач со 

кој се исклучува поместувањето на затезната колич-
ка над одредената граница; 

?,) соодветен уред со кој се обезбедува при за-
тегањето да не можат да бидат прекумерно оптова-
рени ниту деловите на конструкцијата а ниту лен-
тата. 

Член 64 
Јажето и конструкцијата на затезните стани-

ци при наместувањето мораат да имаат најмалку 
шесторна сигурност на кинење во однос на пресме-
таното најголемо статичко оптоварување. 
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Тапанот за јажето на себе мора да има најмалку 
1,5 навои, односно не смее понатаму да се одмотува, 
без оглед на начинот на зацврстувањето. 

Јажињата на затезните станици мораат да се 
заменат ако пропишаната сигурност се намали за 
30% или ако дојде до кинење на еден страк. 

Член 65 
Носечката конструкција на поместливите тран-

спортери мора да биде поставена на соодветна ос-
нова (прагови и шини или сл), која овозможува 
безбедно поместување на транспортерите во зим-
ските месеци, кога почвата е замрзната, и тоа на 
етажите со погоглемо дотекување на вода. 

Чекорот на поместувањето мора да биде прис-
пособен кон конструкцијата на транспортерот за да 
не се оштети транспортерот. Најголемата должина 
на чекорот на поместувањето треба да се предвиди 
со проектот 

По завршното поместување, транспортерот мора 
повторно да се центрира и да се дотера да биде 
способен за несмеќаван погон за лентата да не се 
затега премногу, да не се уклонува и сл. 

Член бб 
Поместувањето на транспортерите се врши под 

надзор на непосредниот раководител за тие работи 
КОЈ мора да води сметка за сигурната и безбедната 
работа на вработените лица и за исправноста на 
помошната механизација. 

По завршеното поместување, раководителот од 
став 1 на ОВОЈ член КОЈ врши надзор во книгата за 
примопредавањето мора да Ја внесе состојбата на 
транспортерот, како и сите уочени недостатоци ут-
врдени во текот на работата на поместувањето. Ос-
вен тоа, тот писмено утврдува дека транспортерот е 
готов за работа Ракувачот на транспортерот не смее 
да го пушти во погон транспортерот без писмено 
одобрение од раководителот на работите. 

Член 67 
Кога се поместуваат, транспортерите мораат да 

се исклучат од мрежата за напојување со струја. 
Пред почетокот на поместувањето мора да се ттри-

- годи системот за затегање така што лентата да е 
доволно олабавена за поместување. 

Во фазата на поместувањето на транспортерите 
е забранело движеле на работниците во опасната 
зона на системот за затегање. Опасната зона Ја од-
редува лицето што раководи со поместувањето на 
транспортерите. 

Член 68 
ВалЈаците тапаните, винтовите за прицврстува-

ње па тапаклте, уредите за чистење, затезните ста-
ници и другите делови мораат да се контролираат 
и одржуваат според упатствата што ги дал произ-
водителот особено во поглед на роковите и употре-
бените материјали. 

Деловите на транспортерот од став 1 на овој 
член мораат да се прегледаат при секое примопре-
давање на смената а најдената состојба мора да 
се внесува во книгата на примопредавањето 

За време на работата на транспортерот секои 15 
дена мора да се изврши детален преглед на конст-
рукцијата и на вртливите делови, а уочените недо-
статоци мораат да се внесат во книгата на редов-
ните прегледи на транспортерите. 

Член 69 
Кога ќе се утврди дека лежиштата на носеч-

ките или повратните валјаци се загреани или дека 
валјаците не можат да се вртат, веднаш мораат да 
се заменат со исправни. 

Редовно мора да се контролира подмачкувањето 
на лежиштата на оние носечки валјаци каде што 
постои централен систем за подмачкување. 

Член 70 
СекоЈа измена на конструкцијата на транспорте-

рот или лентата, која е извршена според член 19 
на овој правилник, како и измена извршена на при-
па/ачките делови, мора да се внесе во книгата на 
прегледите на транспортерите. 

Член 71 
На секоЈ транспортер мораат да бидат поставени 

соодветни ефикасни уреди за чистење на тапаните 
и на носечката и внатрешната страна на лентата 
Бројот и видот на уредите мораат да му одговараат 
на материјалот и на неговите особини, како и на 
климатските прилики во кои се врши превозот. 

Материјалите што ќе се соберат со чистењето 
не смеат да се оставаат покрај транспортерот туку 
мораат постојано да се однесуваат или со нафрлу-
вање на лентата или на некој друг начин. Ако так-
вите материјали се нафрлуваат со лопата на лен-
тата, работникот мора да ги фрла материјалите во 
правецот на движењето на лентата за да не се вра-
ќаат КОН него. 

Член 72 
Залепените материјали смеат рачно да се сим-

нуваат од тапанот, од валЈакот, од гумената лента 
или од други делови само за време на мирување на 
транспортерот, и тоа со помош на соодветни алати. 

Просторот под транспортерот и околу транспор-
терот мора да биде слободен и чист. Натрупаните 
материјали под транспортерот, висечка трева, сне-
жни наноси и сл. мораат навремено да се отстрану-
ваат. 

Член 73 
Наслагите од пресипните места и од лизгални-

ците смеат да се чистат исклучиво кога транспор-
терот стои, и со голема претпазливост. 

Влегување во лизгалницата заради чистење е 
дозволено само кога работникот за тоа ќе добие 
директен налог од надзорникот. Н а д з о р н и о т мора 
да биде присутен за сето време на чистењето. Пред 
почетокот на чистењето, погонот мора да се исклу-
чи и да се обезбеди против неовластено вклучува-
ње. Сите капаци мораат да се обезбедат против вр-
тење, а работникот мора при чистењето на подла-
боки лизгалници да се врзе со јаже. 

Член 74 
Во случаЈ на временски непогоди (луња или ве-

тар со брзина поголема од 30 ш/ѕ) транспортерот 
мора да се исклучи од погонската мрежа. 

На транспортерот мора да биде вграден уред за 
спречување на исфрлувањето на лентата поради 
ветар 

Работите на поместувањето на транспортерот 
треба да се запрат ако лентата е олабавена а бр-
зината на ветрот изнесува 20 ш/ѕ или повеќе 

На површинскиот откоп на кој се врши превоз со 
транспортери мора да се наоѓа уред за мерење на брзи-
ната на ветрот. Податоците за брзината на ветрот ги 
контролира диспечерот или друго лице задолжено за 
тоа и ги внесува во одредената книга. Тоа лице е 
задолжено да даде знак за прекинување на рабо-
тите, ако ветрот ги достигне или надмине брзините 
што се наведени во ст. 1 и 3 на ОЕОЈ член. 

Уредот за мерење на брзината на ветрот мора 
еднаш годишно да се баждари а наодот да се за-
пише во книгата во која се внесуваат податоците 
за ветровите. 

Член 75 
При температура пониска од -120 С транспорте-

рот мора да биде во погон, без оглед дали се преве-
зуваат материјали или не, за да се оневозможи за-
мрзнување на вртливите делови односно на маслото 
и мазивото. 
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Ако во текот на зимскиот период настапи по-
долг застој во работата и ако околу одделни делови 
на траш портерот се нафати мраз, транспортерот не 
смее да се пушти во погон додека мразот наполно 
не се истопи или отстрани. 

Забрането е загревање на гумените ленти и на 
вртливите делови со отворен пламен заради одмр-
знување 

На површинскиот откоп мора да се води евиден-
ција за температурата на воздухот Податоците за 
температурата на воздухот ги контролира диспече-
рот или друго за тоа задолжено лице и ги внесува 
во книгата со податоците за ветровите 

Член 76 
Во зимскиот период лентите не смеат да се 

преоптоваруваат. При ниски температури транспор-
терот треба да работи според упатството на произ-
водителот. Ако такво упатство не постои, треба да 
се придржуваме кон следните општи оптоварувања: 

1) само 80% оптоварување — при температура 
од -50 до -15ГЦ; 

2) само 60% оптоварување — при температура 
од -150 С џо -20о С 

При температура пониска од температурата на-
ведена во став 1 на ОВОЈ член од испорачувачот на 
лентата односно на транспортерот мора да се бара 
гарантирано можно оптоварување. 

Член 77 
Агресивни средства за спречување на замрзну-

вање, како што се солта и пепелот, можат да се 
употребуваат само таму каде што нема да се пока-
жат никакви штетни последици на конструкцијата на 
транспортерот односно на неговите уреди. 

Член 78 
Постојаните споеви на гумените ленти мораат 

да се изработуваат со вулканизација. За постојани 
споеви се препорачува топло вулканизирање, до-
дека ладно вулканизирање може да се примени при 
поправките. 

Споеви со копчиња и со други слични сигурни 
начини можат да се применат само за привремено 
спојување на лентата. 

Член 79 
Спојот на лентата мора да биде вулканизиран 

правилно така што влошките да се спојуваат сте-
пенесто. При тоа, СПОЈОТ на долната страна (вна-
трешната страна) мора да биде поставен во праве-
дот на превозот на материјалите. С П О Ј О Т мора да 
има потребна цврстина, а здебелувањето на СПОЈОТ 
мора да биде што помало. 

Доложината на преклопот на спојот мора да би-
де еднаква на широчината на лентата или подолга. 
Краиштата на лентата при тоа не смеат да се от-
сечат рамно туку косо, горедолу под агол од 20с, 
така што на работ на лентата надолжно да се од-
мери горедолу една третина од широчината на 
лентата. 

Член 80 
Материјалот за поправка на гумените ленти 

(раствор на ,гума, сурова гума, итн.) има ограниче-
но време на складирање кое го пропишува произ-
водителот. ТОЈ материјал мора да се чува во ладни 
и, по можност, темни простории во кои температу-
рата не преминува 150 С. 

Во просторната не треба да се држи поголема 
количина ТОЈ материјал одошто е потребно за шест-
недетсна потрошувачка. 

Не смеат да се мешаат раствори на гума што се 
набавени во различни рокови. 

Член 81 
При вулканизирањето на гумените ленти е по-

требно придржување кон упатствата што ги дал 

производителот на лентата и на материјалите за 
вулканизиран^, и тоа за температурата на греење-
то, за јачината на стегањето, за траењето на грее-
њето, за начинот на ставањето и симнувањето на 
плочите, како и за температурата при симнување-
то на плочите. 

Плочите за вулканизирање мораат да се испи-
туваат во редовни временски растојанија, и тоа: 
секоја трета недела ако се употребуваат секојднев-
но на местото на монтажата, и секои 6 месеци ако 
се употребуваат исклучиво во работилници. При 
испитувањето треба да се провери дали плочата 
развива рамномерна температура на целата свота 
површина. Проверувањето може да се изврши со 
помош на топлив прашок или соодветни термо-
метри. 

Член 82 
Вулканизерите што вршат поправки на ленти 

и нивно спојување мораат да имаат потребна струч-
на подготовка и положен стручен испит пред коми-
с и и на својата организација на здружениоТ труд. 

Техничкиот раководител мора да издаде соод-
ветни упатства за работата на"вулканизацијата и 
со нив да ги запознае сите работници кои учест-
вуваат во таа работа. 

Член 83 
На погонската станица на секој транспортер 

подолг од 100 m мора да се наоѓа уред за гаснење 
на пожар. Ракувачот на транспортерот мера да 
знае да ракува со ТОЈ уред. 

Уредот за гаснење на пожар мора да се одр-
ж у в а според важечките прописи. 

Член 84 
Осветлението на транспортерите односно на 

нивните системи мора да го реши проектантот во 
главниот, дополнителниот или упростениот проект. 

Член 85 
На погонската станица на секој транспортер 

мора да се наоѓа таблица на која мора да биде 
означено: производителот на транспортерот и на 
лентата, типот на опремата и фабрички броЈ годи-
ната на производството на транспортерот и на лента-
та, видот на лентата и бројот на влошките, брзината 
на лентата и сл. 

V. Превоз со транспортери во каменоломи и во 
други рударски објекти 

Член 86 
На сите други рударски објекти и постројки во 

кои материјалите се превезуваат со транспортери, 
како што се сепарации, флотации, сушилници, и сл., 
се применуваат мерките пропишани во одредбите 
на главите II, III и IV на овој правилник, како и 
во одредбите на оваа глава. 

Член 87 
Ако со транспортерите се превезуваат мошне 

ситни материјали, кои можат да го загадуваат окол-
ниот воздух, мораат да се употребат затворени кон-
струкции на транспортери и да се воведе отпочну-
вање на натоварните, претоварните и истоварните 
места. 

Ако со транспортерите се превезуваат натлач-
ни материјали, со проектот претходно треба да се 
предвиди најголемиот дозволен агол на наклонот, 
а од страните на лентата треба да се преземат мер-
ки натлакот да не истекува од лентата 

Контролата и одржувањето на транспортерите 
наведени во ст. 1 и 2 на овој член мора да биде 
почеста. 

Страна 84 - Број 5 
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Член 88 
Просториите на транспортерите кои минуваат 

низ заградени мостови или ходници мораат да бидат 
доволно осветлени. Површината на прозорците на 
просторната мора да изнесува барем 1/8 од повр-
шината на почвата. Ноќе, а на потемни места и де-
ње, треба да се обезбеди доволно јако осветление, 
и тоа особено на минувалиштата 

Член 89 
Во каменоломи се применуваат мерките пред-

видени со одредбите на ОВОЈ правилник кои се од-
несуваат на превозот со транспортери на површин-
ски откопи. 

VI. Превоз на работници со транспортери 

Член 90 
Мерките на заштитата предвидени во оваа гла-

ва се однесуваат само на превозот на работници со 
ленти при подземна експлоатација на Јаглен, мета-
ли и неметали. Во транспортери со кои се превезу-
ваат работници спаѓаат и оние кои со поткоп или 
ускоп излегуваат од Јамата на површината во пра-
вецот на постројката за преработка односно во пра-
вецот на натоварната или претоварната станица. 

Член 91 
За транспортерите со кои се превезуваат работ-

ници важат одредбите на главата II и главата III 
од ОВОЈ правилник, ако со одредбите на оваа глава 
не е поинаку одредено. 

Член 92 
Работниците можат да се превезуваат со ленти 

само ако за секо! транспортер со КОЈ се превезуваат 
постои одобрение од надлежниот орган за работите 
на рударството 

Транспортерите за превоз на работници мораат 
да имаат посебни уреди кои овозможуваат сигурен 
превоз безбедно качување на лентата и безбедно 
симинање од лентата. 

Член 93 
Работниците не смеат да се превезуваат со лен-

тата истовремено кога се превезуват материјали. 
Л и ц а т а што се превезуваат со лентата не смеат при 
себе да имаат никакви орудија за работа. 

Член 94 
Превозот на работниците со лентата мораат да 

го надгледуваат лицата кои за таа цел ќе' ги одре-
ди техничкиот раководител на погонот На секое 
место на кое работниците се качуваат на лентата 
или се поминаат од лентата, мора да се кае.'а го 
едно лице кое врши надзор на целиот тек на ка-
чувањето и симинањето на работниците. . 

Член 95 
Заради издавање на дозвола за превоз на работ-

ниците со ленти транспортери те мораат да ги испол-
нуваат следните основни услови 

1) лентите мораат да имаат коритест облик; 
2) лентите мораат да бидат широки 800 mm или 

повеќе, 
3) краиштата на лентите мораат да бидат ме-

ѓусебно вулканизирани; 
4) за време на качувањето и симинањето на 

работниците лентите не смеат да ги пречекорат 
брзините предвидени со проектот, 

5) транспортерите не смеат да имаат наклон 
поголем од 18с. Ако транспортерот има наклон по-
голем од 50, потребно е да се вгради уред за кочење 
при исчезнување или исклучување на електричната 
струја; 

6) на местата на кои работниците се качуваат 
на лошата или се спмипаат од лентата, не смее да 
има наклон поголем од 10о. 

Член 96 
Качување на работниците на лентата и сими-

нање од лентата е дозволено само на местата што 
за тоа се одредени, т е на платформите. Долж тра-
сата работниците смеат да се симинат од лентата 
само ЕО случаЈ на дефект на транспортерот, или ако 
за тоа примиле наредба од страна на надзорното 
лице. 

ЧЛен 97 
Наклонот на платформите мора да биде прис-

пособен кон наклонот на лентата, но не смее да 
преминува 10о. 

Платформите мораат да бидат најмалку 3 m 
долги а 0,7 m широки. Тие од страните треба да 
се заградат така што работниците да не можат да 
паднат под лентата. Рабовите на платформите и дел 
од оградата за кој работниците се придржуваат 
мораат да бидат премачкани со трајна бела флуорес-
центна боја. 

На платформите не смее да се оставаат никак-
ви материјали или алати. По симинањето од лен-
тата работниците мораат веднаш да со симнат од 
платформата. 

Член 98 
ПокраЈ секоја платформа за качување и сими-

нање на работниците мора да остане најмалку 0,7 
m слободен простор до подградата, до бокот во ход-
ниците без подграда или до други пречки, и тоа за-
гради слободно минување на работниците. 

Член 99 
Над платформата за качување или симинање на 

работниците и барем уште на дологхина 8 го во 
правецот на превозот мора да постои слободна ви-
сочина над лентата, која не е помала од 1,2 т . Иста 
толкава слободна височина е потребна и на место-
то за симинање, но во правецот на превозот кон 
платформата. 

Член 100 
За време на превозот на работниците, на плат-

формата за качување или симинање на работници-
те на погонската станица на транспортот и на ме-
стото за натовар на материјалите на транспорте-
рот, мора да гори зелено сигнално светло со натпис 
„РАБОТНИЦИ". Ако се превезува матерјал, на тие 
места мора да гори црвено сигнално светло со нат-
пис ,МАТЕРИЈАЛ". 

Зелено сигнално светло се пали на сите места 
кога ќе почне преглед на транспортерот за превоз на 
работници Ова светло го пали лицето задолжено 
за прегледот на транспортерот. 

Последно лице кое се наоѓа на лентата, по пра-
вило е лицето што го надгледувале качувањето на 
работниците од појдовната платформа, бидејќи тоа 
лице по сите дру^и работници се качува на лентата. 
Пред да се качи на лентата, тоа е должно на пот-
долната платформа да го угасне зеленото сигнално 
СРСТЛО и да го запали црвеното сигнално светло Ко-
га тоа лице кико последно ќе слезе од слегувачката 
платформа го менува и таму сигналното светло, со 
што истовремно се пали црвеното сигнално светло 
на погонската станица на транспотерот и на нато-
варното место за односниот транспортер 

Член 101 
На оддалечност од 8 до 10 m пред платформата 

за симинање треба да се постави предупредување во 
флуоресцентна боја. Пред платформата за симина-
ње треба да постои ограда бојосана со флуоресцент-
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на боја, заради спречување на паѓање од лентата и 
за полесно распознавање на местата за симинање. 

Член 102 
На оддалечност од околу 3 m зад платформата 

за симинање мора да биде инсталиран автоматски 
уред (контактна преграда, фотоелкрична ќелија со 
релеј или сличен сигурен уред) и бришач со КОЈ ќе 
се исклучи погонот на транспортерот, ако некој од 
работниците не слегол од лентата. Тој уред авто-
матски се вклучува истовремено со зеленото сиг-
нално светло на платформата за симинање и заед-
но со него се исклучува. 

Член 103 
Платформата за симинање треба да се постави 

на таква оддалеченост од следниот тапан или од 
местото кое е опасно што да остане доволно прос-
тор за поставување автоматски уред за контрола 
на симинањето на работниците, должина потребна 
за запирање на лентата, а зад таа уште 5 m сигур-
носно растојание до опасното место, доколку не е 
поинакзг решено. 

Член 104 
Ходниците и трасите, по кои се превезуват ра-

ботници, мораат да бидат осветлени по целата дол-
жина. На влезните и слегувачките станици освет-
лението мора да биде поставено така што работни-
ците добро да го гледаат работ на лентата и плат-
формата. 

Член 105 
Слободната височина над лентата со која се 

превезуваат работници не смее да биде помала од 
70 cm. Ако таквата оддалеченост скоро секаде е 
значително поголема, а само на одделни места е 
намалена, мораат да постојат сигнали за опомена 
за такви места, и тоа 8 до 10 m пред нив. 

Член 106 
Сите спроводиници на струјата покрај транс-

портерот мораат да бидат на таква оддалеченост што 
да не можат да се дофатат со рака од полулежечка 
положба, 

Одредбата на 'ста-в 1 на овој член не се одне-
сува на специјалниот кабел за запирање на тран-
спортерот од кое и да било место. 

Член 107 
Долж транспортерот со кој се превезуваат ра-

ботници мора да постои сигурен уред за запирање 
на транспортерот од кое и да било место (релеи за 
запирање поврзани со јаже, специјален кабел за 
запирање или сличен уред). Така запрениот тран-
спортер никако не смее да се пушти во погон доде-
ка за тоа не се добие сигнал од местото на запира-
њето. 

Потребната сила за активирање на уредот за 
запирање од став 1 на овој член не смее да минува 
5 кр 

Уредот за запирање мора да се наоѓа на дофат 
на раката на работниците што се превезуваат со 
транспортерот. 

Член 108 
Помеѓу местото за качување и местото за сими-

нање на работниците мора да постои телефонска 
врска. 

Член 109 
Превозот на работниците со лента се врши на 

начинот предвиден со проектот. 
За време на превозот на работниците е забра-

нето станување или заземање на седенка положба. 

Оддалеченоста помеѓу работниците на лентата 
мора да изнесува најмалку 2 метра Ако на лентата 
постојат наклони поголеми од 60, најмалото расто-
јание се зголемува на 3 метра. 

Член НО 
Редовен превоз на работниците се врши само 

во точно одредено време и според утврдениот ред. 
Техничкиот раководител издава посебни упатства 
за превозот, и тоа за секоја траса посебно, ако ра-
ботниците се превезуваат по различни траен. Во 
тие упатства, покрај другото, мораат да се предвидат: 

^ 1) времето одредено за превоз на работниците; 
2) правата и должностите на лицата што вршат 

надзор над превозот на работниците на платфор-
мата за качување и симинање; 

3) сигналите и предупредувањата што се при-
менуваат при превозот на работниците; 

4) обносувањето на работниците при качувањето, 
за време на превозот и при симинањето; 

5) редоследот во превозот на работниците; 
6) меѓусебната оддалечност на работниците; 
7) ракувањето со заштитните и сигналните 

уреди; 
8) начинот на проверувањето на постројката 

пред почеткот на превозот на работниците, 
9) постапката во случај на опасност или незгода. 

Член 111 
Пред секој почеток на превозот на работниците, 

од лентата се симнуваат материјалите и таа се пре-
гледува за да се провери дали на неа постојат опа-
сни попречни или надолжни пукнатини И другите 
делови на транспортерот мораат да се прегледаат, 
особено кочниците и местата на кои тие, според од-
редбите на овој правилник, мораат да се наоѓаат. 

Пред почетокот на превозот на рабтниците се 
прегледува ходникот низ кој се превезуваат работ-
ниците. За прегледот на таа траса е задолжено ли-
цето што врши надзор над превозот на работниците 
на платформата за симинање. 

Резултатите на прегледот предвидени во овој 
член се запишуваат во книгата на контролата на 
превозот на работниците и се потврдуваат со пот-
пис на задолженото лице. Техничкиот раководител 
или лицето што тој ќе го овласти мора еднаш не-
делно да ја прегледа таа книга. 

Член 112 
На сите платформи (станици) на кои работни-

ците се качуваат и се симинаат од лентата, мора 
да биде објавен службениот ред на превозот, од-
носно мора да се укаже на евентуалните опасности 
при превозот. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 113 
Важечките технички мерки за постојните 

транспортери и за системите на транспортери 
во рок од две години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник мораат да се усогласат со 
одредбите на ОВОЈ правилник. 

Ако спроведувањето на мерките предвидени со 
одредбите на овој правилник бара преземање на 
посбемни работи или поголема замена на опремата 
а постојните недостатоци на транспортерите и на 
системите на транспортерите не можат потешко да 
ги загрозат животите и здравјето на работниците, 
органот на управата што ја издал дозволата за 
нивно користење може да го продолжи рокот од 
став 1 на овој член најмногу уште за една година. 

Член 114 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: член 33 од Пра-
,вилникот за измени и дополненија на Прописите 
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за техничките мерки и за заштита на работа при 
работата на површинските откопи на јаглен, метал-
ни и неметални минерални суровини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/67) и чл. 114 до 118 на Прописите за 
техничките мерки и за заштитата при работата при 
рударски подземни работи (додаток на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/67), КОЈ е составен дел на 
Правилникот за техничките мерки и за заштитата 
при работата при рударски подземни работи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 11/67 и 60/70). 

Член 115 
О В О Ј правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

10 бр 152/1 
11 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

45. 

Врз основа на член 91 став 4 од Законот за вое-
ните инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
СОЈУЗНИОТ секретар за труд и социјална политика до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕ-

МЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО 
МЕСТО 

Член 1 
Височината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и престој 
во друго место, како и височината на надоместокот 
на патните трошоци, кои според Законот за воените 
инвалиди им припаѓаат на воените инвалиди и на дру-
гите уживатели на инвалидски права (во понатамош-
ниот текст: корисниците на надоместокот), се одре-
дуваат со овој правилник. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго ме-
сто му припаѓа на корисникот на надоместокот, ако 
од страна на надлежен орган е упатен или повикан 
за остварување односно користење на правата спо-
ред Законот за воените инвалиди. 

Надоместокот на патните трошоци му припаѓа на 
корисникот на надоместокот, ако патувањето треба 
да се изврши на релација на коЈа не постои јавно 
превозно средство или постои но од оправдани при-
чини не било можно да се користи бесплатно возење. 

Член 3 
На воените инвалиди кои според член 32 од За-

конот за воените инвалиди примаат додаток за нега 
и помош од страна на друго лице, им припаѓа надо-
местокот од член 2 на ОВОЈ правилник и за придруж-
никот 

Надоместокот од член 2 на овој правилник му 
припаѓа на корисникот на надоместокот и за придру-
жникот, ако по мислење на лекарот поединец, лекар-
ската комисија или здравствената установа му е пот-
ребен придружник за време на патувањето и престо-
јот во друго место. 

На корисниците на надоместокот до 15 години 
возраст им припаѓа надоместокот од член 2 на овој 
правилник и за придружникот под условите од тој 
член. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за исхрана и сместу-

вање за време на патувањето и престојот во друго 
моето се пресметува од часот на тргнувањето на јав-
ното превозно средство од појдовната станица до 
часот на враќањето во местото на живеењето однос-
но престојот, и се исплатува во полн износ за секои 
24 часа поминати на пат во друго место. 

Полниот износ на надоместокот од став 1 на овој 
член му припаѓа на корисникот на надоместокот и 
кога патувањето трае вкупно помалку од 24 а подол-
го од 12 часа, а половина од износот на надоместо-
кот — кога целото патување трае повеќе од 8 а по-
малку од 12 часа. 

Ако корисникот на надоместокот во случајот од 
став 2 на овој член не користел, ноќевалиште, изно-
сот на надоместокот му се намалува за 30%. Намалу-
вање на надоместокот не се врши ако корисникот на 
надоместокот за време на патувањето и престојот во 
друго место поминал повеќе од четири часа ноќе во 
време од 22 до 6 часот. 

Член 5 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патувањето и престојот во друго 
место изнесува 100 динари дневно. 

Надоместокот за деца до 7 години возраст изне-
сува 50% од износот одреден во став 1 на овој член. 

Член 6 
Надоместокот на патните трошоци, ако патува-

њето треба да се изврши на релација на која не 
постои Јавно превозно средство, им припаѓа на ко-
рисниците на надоместокот за релација подолга од 
3 километри во еден правец и ТОЈ изнесува 1,50 ди-
нари за секој минат километар. 

На корисниците на надоместокот кои од оправ-
дани причини немале можност да користат бесплат-
но возење, таму каде што постои јавно превозно 
средство, им припаѓа надоместок на патните тро-
шоци во височината на фактичните трошоци на пре-
возот со јавно превозно средство на односната ре-
лација. 

Член 7 
Како време поминато на пат се смета и вре-

мето што на корисникот на надоместокот му е пот-
ребно за патување од неговото место на живеење од-
носно престој до појдовната Станица и обратно, ако 
појдовната станица е оддалечена повеќе од 3 ки-
лометри, а до неа не се4, врши сообраќај со јавно 
превозно средство. 

Во случајот од став 1 на овој член се смета дека 
на корисникот на надоместокот му се потребни 15 
минути време за секој минат километар. 

Член 8 
Ако корисникот на надоместокот упатен од стра-

на на надлежен орган на подолго испитување и ле-
кување не биде примен во здравствена установа, а 
по препорака од здравствената установа не се враќа 
во своето место на живеење односно престој за време 
додека трае испитувањето и лекувањето, му припаѓа 
надоместок на трошоците за исхрана и сместување 
за времето на патувањето и престојот во другото 
место и надоместок на патните трошоци што се пре-
сметуваат во смисла на чл. 4 и 6 на овој правилник. 

Член 9 
Ако корисникот на надоместокот е упатен од 

страна на надлежен орган на подолго испитување и 
лекување, па за времето додека трае испитувањето 
и лекувањето се враќа во своето место на живеење 
односно престој, му припаѓа надоместок на троши-
ците за исхрана и сместување за време на патува-
њето и престојот во друго место и надоместок на 
патните трошоци, што во смисла на чл. 4 и 6 на 
ОВОЈ правилник се пресметуваат посебно за секое 
извршено патување односно за секое патување во 
одење и враќање. 
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Член 16 
Ако корисникот на надоместокот од страна на 

надлежниот орган е повикан или упатен во друго 
место заради остварување или користење на инва-
лидски права, времето на патувањето во одење и 
враќање и времето на престојот во друго место се 
сметаат како едно патување. 

Како едно патување се смета и патувањето што 
корисникот на надоместокот секојдневно го врши во 
двата правци заради одредена медицинска терапија. 

Член 11 
Ако корисникот на надоместокот патува во дру-

го место заради лекување во стационарна здравст-
вена установа или во природно лекувалиште, пату-
вањето во одење се пресметува посебно од патува-
ње го во враќање. 

При пресметувањето па надоместокот на пат-
ните трошоци ќе се применуваат одредбите на член 
6 па ОВОЈ правилник. 

Член 12 
Пред тргнувањето на пат па корисникот на на-

доместокот му припаѓа аконтација на надоместокот. 
Височината па аконтацијата на надоместокот се од-
редува според предвиденото траење на патувањето. 

По завршеното патување, општинскиот орган на 
управата над нежен за работите на борците, на вое-
ните инвалиди и на семејствата на паднати борци 
на чие подрачје корисникот на надоместокот има 
место на живеење односно престој врши пресметка 
па сите трошоци врз основа на документацијата што 
корисникот на надоместокот ќе му ја достави. 

Член 13 
Правата предвидени со овој правилник за вое-

ните инвалиди и другите уживатели на инвалидски 
права ги имаат и лица што не се воени инвалиди 
ниту корисници на правата според Законот за вое-
ните инвалиди, а поднеле барање за признавање на 
правата според тој закон. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 7-402/73 . 
25 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевиќ, с р. 

46. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, директорот на Сојузниот завод за цени из-
дава 

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

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 

11/71, 15/71, 17/71, Ј9/71, 21/71, 48/71, 51/71, 54/71, 56/71, 
60/71, 3/72, 20/72, 38/72, 39/72, 57/72. 62/72, 63/72 и 
67/72) во точка 1 одредбата под 78 се менува и 
гласи: 

„78) 22 05/8 Вина обични во буриња и цистерни 
во износ од 0,06 динари 
за 1 малиган;". 

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

Бр. 17-50 1 
24 јануари 1973 година 

Белград 

Директор 
па Сојузниот завод 

за цени, 
Вјекослав Лацковиќ, с р. 

47. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. ?Л/62 и „Службен лист на 
СФР.Ј", бр 14/65, 28, бб, 54/67, 15/71, 29 71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА ЗА ПРИ--ЧЕ-
КАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАД-

ВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1 Се овластува Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија да ги прифаќа општествените 
договори за начинот и условите за вршење па над-
ворешнотрговски промет, што се склучуваат во 
смисла на член 54 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство. 

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

Р. п бр. 15 
25 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с р. 

48. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирни-
ци и на предметите од општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/72), сојузниот секретар за 
труд и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСТАТА ВО КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ ВРШИ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА Ж И -
ВОТНИ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИ ОД 

ОПШТА УПОТРЕБА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 

1 Здравствен преглед на животни намирници 
и на предмети од општа употреба КОЈ не ќе се из-
в р т и на граница, може да се врши во Белград, 
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Загреб, Љубљана, Ниш, Нови Сад, Приштина, Са-
раево, Скопје и Титоград. 

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

Бр. 332/1 
23 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевиќ, с. р. 

49. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производство-
то и претставниците на потрошувачката склучуваат 

СПОГОДБА 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЦЕМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 август 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за цемент, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд сво-
ите продажни цени на цементот да можат да ги 
зголемат, така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за цемент: 

дин/тона 
РС-250 277,20 
РС-350 310,20 
РС-450 356,40 
РС-550 444,40 
Р-700 303,60 
L-700 880,00 
Салодур 411,40 
Бел цемент 646,80 

Цените од став 1 на оваа точка важат за цемент 
пакуван во вреќи од 50 килограми, натоварено во 
возило на склад на производителот. При испора-
ката во ринфуза тие цени се намалуваат за 20 дин/t. 

2. Оваа спогодба ќе се применува од 11 октом-
ври 1972 година, на кој ден Сојузниот завод за це-
ни со своето решение бр. 196/1 на него даде со-
гласност. 

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

Претставници на производителите: 
Салонит А Н Х О Е О — Анхово, Цементарна Тр-
бовље — Трбовље, Далмација Цемент — Со-
лни, Товарна цемента „Слобода" — Подсусед, 
Истарске творнице цемента и хидратизираног 
вапна — Пула, Беочинска фабрика цемента — 
Беочин, Фабрика цемента — Нови Поповац — 
Поповац ка ј Параќин, Фабрика цехмента Шар 
— Генерал Јанковиќ, Фабрика за цемент Усје 
— Скопје и Творница цемента — Умаг. 

Претставниците на 352 купувачи — потрошу-
вачи се назначени во посебниот прилог кон 
оваа спогодба, кој се наоѓа во документацијата 
на Стопанската комора на Југославија. 

50. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производство-
то и претставниците на потрошувачката склучу-
ваат 

СПОГОДБА 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КА-
КАО-ПРОИЗВОДИ И ЗА КОНДИТОРСКИ ПРО-

ИЗВОДИ ОД БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 ноември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за какао-производи и за конди-
торски производи од брашно така што производи-
телските организации на здружениот труд своите 
постојни продажни цени па тие производи да мо-
жат да ги зголемат најмногу за: 

1) какао-пролзводи: 

— млечна чоколада 12,10% 
— млечна чоколада со лешник 12,20% 
— чоколада за јадење и готвење 14,75% 
— друга таблирана чоколада со 10,85% 

додаток 
— полнета чоколада 11,8596 
— чоколаден десерт макан 7,15% 
— чоколаден десерт формуван 5,25% 
— бонбониери 8,50% 
— чоколадно драже 10,8596 
— какао-прав 5 30% 

2) кондиторски производи од брашно: 

— штанцувани (тврди) кекси 2,65fi/o 
— чај ни печива 3,4096 
- - полнети кекси 3,0096 
— чоколадни кекси 6,10% 
— солени стапчиња и сл. 3,90% 
— слатки и пишкоти 2,70% 
— крекери 4,55% 
— вафли нечоколадни 2,65% 
— вафли чоколадни 7,50% 

при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 951/1-72 од 22 јануари 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: 
Јосип Краш — Загреб, Звечево — Славенска 
Пожега, Кандит - Осиек, Слобода - Осиек, 
Koestlin — Бјеловар, Соко-Штарк - Белград, 
Пионир - Суботица, Банат - Вршац, Ж и т о -
Љубљана, Ласта — Чапљина и Инка — Про-
купле. 

Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Меркатор - Љубљана, Тргопромет - Загреб, 
Униконзум - Загреб, Јосип Краш - Загреб, 
Опќе трговинско подузеќе - Осиек, Далма — 
Сплит, Бродокомерц - Риека, Крајина-Узор 
— Бања Лука, Центроколонијал — Нови Сад, 
Хит — Мостар, Агрокомбинат „13. јул" - Ти-
тоград, Славија - Скопје, Ангропромет -
Ниш, Центропром - Белград, Градина - Ти-
тово Ужице, Инекс - Белград и Робна куќа -
Белград. 

Број 5 - Сх рах,а СЛ 
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51. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците па производството и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОГНО-

ОТПОРНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 ноември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за огноотпорни производи, та-
ка што производителските организации на здру-
жениот труд своите П О С Т О Ј Н И продажни цени да мо-
жат да ги зголемат за 13,6%, при задржување на 
постојните услови на продажбата, а според ценов-
никот кој е составен дел на оваа спогодба и се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 222/1 од 16 јануари 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: 
Шамот — Аранѓеловац, Магнохром — Крале-
во и Силика — Гостивар. 

Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Железарница — Скопје и „Ватростална" — 
Зеница, по овластување на железарниците: 
Зеница, Јесенице, Шторе, Равне, Сисак, Никшиќ 
и Смедерево. 

52. 

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

Претставници на производителите: 
Рударсх-со-металуршки комбинат — Зеница, 
„Милан Видак" — Футог, Жична — Цеље, 
Доиит — Медсоде, Ковпнар — Јесенице, Ж е -
љззарна — Јесенице, Југомонт — Загреб и 
ДалмастроЈ — Сплит. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
УНИМА - Сараево, Фероелектро — Сараево, 
Метал — Бања Лука, Ангросировина — Тузла, 
Жељпох - Загреб, Млиноопскрба — Загреб, 
Ангросервис — Загреб, Гранат — Загреб, Фе-
римпорт-Жељезар — Осиек, Развитак — М е л о -
виќ, Далмакотекс — Сплит, Бродомеркур — 
Сплит, Миичета — Дубровник, Интерпромет 
— СкопЈе, Ангропромет — Струмица, Даб — 
Титов Велес, Металка — Љубљана, Агротехна 
— Љубљана, Јеклотехна — Марибор, Мер-
кур — Крањ, Ковинотехна — Цеље, Универ-
за — Јесенице, Електрометал — Белград, Ме-
талсервис — Белград, Технопромет — Белград, 
Копаоник — Белград, Инекс — Белград, Агро-
сировина — Валево, Сировина — Белград, Тех-
ночелик — Кралево, Ангропромет — Ниш, По-
савина — Обреновац, Никола Крга — Смедере-
во, Смедерево — Смедерево, Поцерина — Ша-
бац, Комграп — Белград, Техногвожѓар — 
Нови Сад, Дуга — Нови Сад, Балкан — Нови 
Сад, Индустросировина — Нови Сад, Инпрос — 
Белград, Рад — Белград, Хидротехника — Бел-
град, Труд бениќ — Белград. Неимар — Нови 
Сад, Бетон — Нови Сад, Први мај — Банка 
Топола, Градител^ — Лесковац, Враница — Са-
раево, Техника — Тузла, Горица — Нова Гори-
ца, Сава — Јесенице, Пројект — Крањ, Гради-
тељ — Камник, ГорЈенц — Радовљица, Сава — 
Кршко, Градис — Љубљана, Меград — Љубља-
на, Индустроградња — Загреб, Новоградња — 
Загреб, Техника — Загреб, Помурје - МУ река 
Собота, Грапор — Загреб, Конструктор — Сплит, 
Дубац — Дубровник и Херцеговина — Мостар. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производство-
то и претставниците на потрошувачката склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОД-

РЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИЦА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за одредени производи од жи-
ца, така што производителските организации на 
здружениот труд своите ПОСТОЈНИ продажни цени 
за следните производи да можат да ги зголемат, и 
тоа за: 

Најмногу до 
1) жичено поцинкуван ,,Mercur-

heksagonal" плетиво — — — 7,70% 
2) жичени и монофилни платна 

од сите видови - — — — 7,70% 
3) бодлива поцинкувана жица — 10,00% 
4) заварени мрежести арматури — 9,40% 

при постојните услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 754/1, 2-72 од 19 јану-
ари 1973 година. 

53. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводството и претставниците на потрошувачката 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЖИЧЕНИ „БАЛ" ПРУЖИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 ноември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
па затечените цени за жичени „Бал" пружини, 
така што производителските организации на здру-
жениот труд своите постојни продажни цени на 
ТОЈ производ да можат да ги зголемат до 10,14%, 
при постојните услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 754/1,2-72 од 19 ја -
нуари 1973 година. 

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

Претставник на производителите: 
Жична — Цеље. 
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Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Радник — Босанска Градишка, Развитак — 
Жупања, Јела — Шабац, 29 новембар — Ораш-
је на Сави, Борик —- Маглај, Дрвно индустри-
ски комбинат — Нови Винодолски, Прогрес — 
Јастребарско, Вираг Балаж — Чантавир, Го-
ранпродукт — Чабар, Жарко Зрењанин — 
Зрењанин и Ренова — Копривница. 

54, 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производство-
то и претставниците на потрошувачката склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-
ТИРИАГОЛНО ЖИЧЕНО ПОЦИНКУВАНО „УНИ-

ВЕРЗАЛ" ПЛЕТИВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за четириаголно жичено почин-
ку вано „Универзал" плетиво, така што произво-
дителските организации на здружениот труд сво-
ите постојни продажни цени на тој производ да мо-
жат да ги зголемат до 10,28%, при постојните ус-
лови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 754/1,2-72 од 19 јану-
ари 1973 година. 

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

Претставници на производителите: 
„Милан Видак" — Футог и Жична — Цеље. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Метал — Бања Лука, Агросировина — Тузла, 
Агросервис — Загреб, Грамат — Загреб, Фе-
римпорт-Жељезар — ЈОсиек, Ангропромет — 
Струмица, Даб — Титов Велес, Металка — 
Љубљана, Агротехника — Љубљана, Јеклотехна 
— Марибор, Меркур — Крањ, Ковинотехна — 
Цеље, Електрометал — Белград, Копаоник — 
Белград, Инекс — Белград, Ангросировина — 
Белград, Сировина — Белград, Ангропромет 
— Ниш, Посавина — Обреновац, Никола Крга 
— Смедерево, Смедерево — Смедерево, Поцери-
на — Шабац, Техногвожѓар — Нови Сад, Дуга 
— Нови Сад, Стотекс — Нови Сад, Балкан — 
Н О Е И Сад, Подунавље — Беочин и Индустроси-
ровина — Нови Сад. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за книговодството на ра-
ботните организации, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/72, се поткраднала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ПА 
ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА РАБОТНИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во член 4, во Основниот контен план за органи-
зациите на здружениот труд, по групата на конта 08, 
треба да се додаде конто: „080 — Парични средства 
на заедничката потрошувачка". 

Од Секретаријатот за законодатство на Сојузната 
скупштина, Белград, 27 јнуари 1973 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОПЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАТИЧНА-
ТА БИБЛИОТЕКА „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЌ" ОД 

ГНИЛАНЕ 

I. Уставниот суд на Југославија, по повод прет-
ставката на Домазетовски Илија од Гнилане, со 
решение од 12 јули 1972 година по сопствена ини-
цијатива поведе постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на одредбата на член 7 став 2 
од Одлуката за измени и дополненија на Правил-
никот за распределба на личните доходи на работ-
ниците на Матичната библиотека .,Јанко Веселино-
виќ" од Гнилане. 

Во оспорената одредба е предвидено на работ-
ниците, кои не учествуваат на седниците на работ-
ната заедница и на нејзините комисии, од месеч-
ните износи на личните доходи за секој изостанок 
да им се запрат по 20,00 динари. 

Судот по сопствена иницијатива поведе постап-
ка зато што таквото регулирање укажува на не-
согласност со Уставот и со законот. 

Претставникот на учесникот во постапката, на 
јавната расправа пред Уставниот суд на Југосла-
вија, изјави дека на ваквото регулирање влијаел 
фактот што и некои други работни заедници на 
територијата на нивната општина донеле такви 
општи акти. Инаку ј^ дозволува можноста такво-
то регулирање да не е согласно со Уставот и со 
законот. 

II. При оценува гаето на уставноста и закони-
тоста на наведената Одлука, Судот тргна од 
одредбата на точка 3 ст. 2 и 3 на Уставнж)т аманд-
ман XXI, според која на секој работник во органи-
зацијата на здружениот труд, согласно начелото 
на распределбата според трудот, му припаѓа личен 
доход сразмерно со резултатите на неговата работа 
и на неговиот личен придонес за успехот и развојот 
на организацијата што го дал со својот вкупен, те-
ковен и минат труд во неа. Резултатот на работа-
та Л личниот придонес на работникот за успехот и 
развојот на организацијата на здружениот труд се 
основа и мерило, покрај другите основи и мерила 
што се утврде,ни врз начелата на заемност и соли-
дарност, при одлучувањето за употребата на сред-
ствата издвоени во организациите на здружениот 
труд за нивните заеднички потреби. Анализирајќи 
ги овие уставни одредби и изложената состојба на 
нештата, Судот застана на становиштето дека 
учеството на работникот во органите на самоуп-
равувањето не може да се врзува за неговото уче-
ство во распределбата на средствата за лични до-
ходи ниту по тој основ личниот доход може да му 
се намалува. 

Таа околност не може да претставува основ за 
намалување на веќе одредениот личен доход и по-
ради тоа што во одредбата на член 79 став 2 на 
Основниот закон за работните односи е предвиде-
но дека на работникот никој не може да му го ус-
крати правото да го оствари учеството во распре-
делбата на средствата за дачин доходи според 
неговиот работен придонес утврден по основот и 
мерилата што работната ^заедница самостојно ги 
установила. По оцената на Судот законското право 
на работната ,заедница самостојно да ги установува 
основот' и мерилата за утврдување на работниот 
придонес на работникот не содржи и нејзино право, 
од начелото за распределбата на личниот доход 
на работниците дека на секој работник му припаѓа 
личен доход сразмерно со резултатите на неговиот 
труд и неговиот личен придонес за успехот и 
развојот на организацијата што го дал со својот 

СЛУЖБЕН ЛИСТ КА СФРЈ 
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вкупен, тековен и минат труд во неа, да отстапува 
со намалување на личниот доход поради изостану-
вање на работникот од седниците на работната за-
едница и на не 1 опните органи., 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и 
член 247 од Уставот на СФРЈ", Уставниот суд на 
Југославија 

о д л у ч и 

1. Противуставни и противзаконито се оп-
штите акти па работните заедници во кои се про-
пишува намалување на личниот доход на работ-
никот кој изостанува од седниците на работната 
заедница и на нејзините органи. 

2. Се укинува одредбата на член 7 став 2 од 
Одлуката за измени и дополненија на Правилникот 
за распределба на личните доходи на работниците 
на Матичната библиотека „Јанко Веселиновиќ' од 
Гнилане од 24 и 29 јули 1971 година. 

3. Оваа одлука ќе се остави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Матичната библиотека „Јанко Весе-
линовиќ" од Гнилане. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во со-
став: претседавач судија д-р Борислав Благоевиќ 
и судии Иван Божичевиќ, Ненад Петровиќ, Ѓуро 
Меденица, Јоже Земљак,, д-р Иво Сунариќ, Таип 
Таипи, Димо Кантарџиски, д-р Стане Павлич и Бо-
ривое Ромиќ. 

У бр. 40/72 
21 ноември 1972 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија судија, 
д-р Борислав Благоевиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 4 од Одлуката за форми-
рање Совет за цивилна заштита во Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/72), на предлог од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

За претседател, членови и секретар на Советот 
за цивилна заштита се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Пецотиќ Богдан, адмирал во пензија; 

за членови: 
1) Чагоровиќ Вучиќ, помошник-сојузен секретар 

за внатрешни работи; 
2) Герки Антун, дипломиран инженер, генерал-

мајор, заменик-началник на Градежната управа на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 

3) Филиповиќ Љубомир, дипломиран инженер, 
директор на Институтот за инженерски и заштитни 
конструкции, Белград; 

4) Гмизиќ Бранислав, помошник-покраински се-
кретар за народна одбрана на САП Војводина; 

5) Гороња Радослав, советник за сувоземен со-
обраќај во Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски; 

6) Јакич Јоже, генерал-мајор, началник на Уп-
равата на АБХО во Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

7) Лакиќ Властимир, началник на Одделението 
за цивилна заштита во Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана на СР Црна Гора; 

8) Лалиќ Драгољуб, дипломиран метеоролог, 
шеф на Отсекот за работи на народната одбрана и 
елементарни непогоди во Сојузниот хидрометеоро-
лошки завод; 

9) Лазовиќ Бранко, претседател на Одборот на 
Постојаната конференција на градовите на Југо-
славија за народната одбрана; 

10) Малиќи Мехмед, заменик-претседател на 
Советот за народна одбрана на САП Косово; 

11) Марковиќ Мирослав, дипломиран ветеринар, 
потпретседател на Извршниот одбор на Сојузот 
на ветеринарите и ветеринарните техничари на 
Југославија; 

12) Митровиќ Срѓан, дипломиран инженер, ге-
нерален секретар на Југословенското друштво за 
заштита од зрачења, 

13) Марковиќ Марко, дипломиран правник, со-
ветник на републичкиот секретар за народна од.-
брана на СР БиХ, 

14) Пуздерлиски Ангел, дипломиран инженер, 
началник на сектор во Институтот за техничко-
медицинска заштита, Белград; 

15) Равникар д-р Винко, потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за труд и социјална поли-
тика; 

16) Реџиќ Есад, член на Извршниот одбор на 
Сојузот на инженерите и техничарите на Југосла-

в и ј а ; 
17) Спасовски Александар, заменик-републички 

секретар за народна одбрана на СР Македонија; 
18) Станковиќ Воислав, потсекретар во Репуб-

личкиот секретаријат за општонародна одбрана на 
СР Србија; 

19) Шпиљак Штефа, генерален секретар на 
Собранието на Црвен крст на Југославија; 

20) ПГтукељ Леополд, помошник-републички 
секретар за народна одбрана на СР Словенија; 

21) Тркуља Небојша, помошник-сојузен секре-
тар за стопанство; 

22) Бранчиќ Јосип, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за народна одбрана на СР Хрват-
ска; 

23) Буковиќ Велиша, генерален секретар на 
Противпожарниот сојуз на Југославија; 

24) Зарубица Филип, дипломиран инженер, со-
ветник за работите на народната одбрана во Со-
јузниот секретаријат за земјоделство; 

25) Жарковиќ д-р Груица, професор на универ-
зитет, претседател на Сојузот на лекарските дру-
штва на Југославија; 

за секретар: 
Малановиќ Душан, генерал-мајор, виш совет-

ник за цивилна заштита во Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

Б. бр. 3 
24 јануари 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАНА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод дваесетпет-
годишнината на трудот, а за особени заслуги на 
ширењето и популаризирањето на противпожарната 
мисла и практиката, со што е сторен значаен при-
донес за социјалистичката заедница 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА ,НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Гасилски вестник", Љубљана; 
за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-

тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Борштник Франц, Буковец-Зупанчич Вилма, 
Францл Рудолф, Лах д-р Тине, Перич Фрањо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајт др Александар, Брицељ Франц, Црнковић 
др Руди, Добникар Франц, Филипич Иван, Финжгар 
Вилко, Горшек Матија, Хроват Силво, Клун Карел, 
Кнез Зденко, Кревелз др Звонко, Лавренчич инж. 
Марјан, Логар Јоже Огорелец др Антон, Петрович 
ЈЈван, Пријатељ Станислав, Просен Михаел, Семе 
Ернест, Серпан Едвард, Сладич Франек, СтаЈико 
Антон, Вебер Владимир, Веингерл прим. др Владо, 
Верчко инж. Ловро, Везјак др Данило; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Боле Жарко, Бозовичар Антон. Вречко Франц, 
Брезник Ана, Брод Лазар, Бубнич Јоже, Церар-По-
љанец Марија Чрчек Петер, Дитрих Луце, Д обор-
ише Симон, Дољак Јоже, Енгелман Станислав, Га-
гич-Лисац Марија, Горкич Павле, Горшич-Бузови-
чар Валентина, Трегорчич-Хити Марта, Хорват- Ви-
тори Андреја, Јелачин Иво, Јереб др Стане, 
Јернејчич Франц, Кар лин Јанез, Клева ВенцеславТ 
Кнез Људмила, Кокаљ-Кропивц Штефка, Кривец 
Тоника, Крижнич Ехмил, Крижан Цирила; 

Лапајне Јулиј, Лоренчич Иван, Ловишчек 
Антон, Мази Винко, Михалич инж. Станислав, 
Омота Руди, Перц-Марини Гизела, Поротник- Гро-
шељ Марија, Сила инж. Франц, Содникар- Ваитха-
узер Катарина, Сотошек Здравко, Стефанциоса 
Антон, Стегу Алојз, Стеле Блаж, Шкофиц-Видиц 
Брна, Шуми Иван, Швигељ-Невечни Минка, Таљат 
Владо, Томан Идаи, Тушек Антон, Урбанчич др 
Стане, Вербич-Бергант Марија, Видмар Франц, 
Витез-Медвешчек Јожефа, Зен Златко, Зомер Јанез, 
Жалик Јанко. Жалик-Осет Марија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С,РЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахачич Франц, Амброж Јожа, Арех Славко, 
Арсењук-Червек Марија, Бабич Матија, Балдерман 
Андреј, Бамбич Змаго, Берце Јоже, Боровка Миро-
слав, Бошник Иван, Брезовец-Цотич Соња, Брода-
рич Антон. Брумен Мирко, Церјак Франц, Чох 
Петер, Чуда Антон, Добриња Наталин, Доуган-Го-
ришек Бреда, Довечар-Клепеј Хелена, Довјак 
Антон, Дрмота Евстахиј, Д робне Ото, Друшковић 
Вид, Дух Иван, Дукич Радо, Ерјавец Марјан, 
Ерзетич-Валентинчич Марија; 

Фаганел Франц, Фермшиек Винко, Флисар 
Лудвик, Форназарич Лудвик, Франдолич Јанко, 
Габриједчич. Франц, Глиха инж Марко, Година 
Мирослав, Гомбач Емил, Горшич Алојзиј, Горуп 
инж. Миран, Грабнер инж. Мирко, Грегорх Франц, 
Грегорчич Франц, Грегорчич Игнац, Гробни Антон, 
Грос-Лавренчич Меланија, Хафнер-Чепин Марија, 
Хо лц Август, Хорјак-Хедвика Марија, Хроват Јоже, 
Иглар, Франц Иглич Стане, Ипавец Силво, Иванчич 
Фрањо. Јагер Карл, Ја ниш Јожеф,. Јаворник-Чобал 
Берта, Јаворшек-Матерж Резка, Јековец инж, Јоже, 
Јеж инж. Марио; 

Калап Славко, Катрашник Јоже, Кебер Ште-
фан, Клеменчич Франц, Клеменчич Штефан, Кли-
мовски Ацо, Клинкон-Цитерер Амалија, Кне Иван, 
Кне Петер, Кнез-Пожар Викторија, кобе-Карамар 

инж Марјанча, Кочевар Фридерик, Коговшек Ми-
лан, Кокол Франц, Конечник инж. Јоже, Кошар 
Макс, Кошир Антон, Кошник Јанез, Козјак Актон, 
Крагељ Антон, Краљ-Штухец Људмила, Крамар 
Миха, Крпан Рафаел, Ку хари ч Мартин, Кус Миро-
слав, Ласич Ладислав, Лехрман-Јаушовец Кристина, 
Ленко Антон, Левак Фрањо, Левовник инж. Франц, 
Липанович Анте, Липовшек Леополд, Лобник-Лоб-
ник Марија, Логар Франц, Лундер Антон, Лупинц 
Ренато; 

Мафи Хумберт, Марц Иван, Матевжи-Жнидар-
чич Матилда, Меден инж, Мирослав, Метличар 
Мартин, Меула Владимир, Мокорел Јоже, Мрак 
Леополд, Натек-Махерл Марија, Нибрант Петер, 
Никл Алојз, Новак-Сосич Даница, Новак-Жгур 
Даница, Нусдорфер Јернеј, Облак Јоже, Ојстершек 
Михаел, Павлин Игнац, Пен Геновева, Пиитар 
Станко, Пирц инж. Душан, Пишек Славко, Пла-
ни ншек Иван, Плашшшчек инж ЈБубо, Планиншек 
Вили, Плевник Ана Подборшек-Крт Славка Под-
лесник Макс, Подлипник Роберт, Поте Феликс, Цо-
лапеп Јожеф, Пош Иван, Пупахер Сречко, Пургер 
Јакоб, 

Равникар Божидар, Ријавец Кристјан, Робавс 
инке. Бранко, Рогл-Зеленко Драгица, Розман Лов-
ренц, Ржек Јоже, Сбил Марко, Селигер инж. Ма-
тија, Сенчар Ладо Симочич Франц, Скоберне-Лав-
рич Људмила, Слубан Марија, Соклич-Козич 
Емилија Стањко^ГХогачник Иванка, Стерниша Вла-
димир. Стипл ов шек др Миро, Стопиншек-Локовшек 
Фаника, Свољшак Матија, Шарабон Винко, Шавле 
Руди. Шешко Данило, Шламбергер Алојз, Шнур 
Михаел. Шпендал Иван Штефе Антон, Талер Мара, 
Тапушковић-Вујановић Љубица, Тишлер Антон, 
Трамшак др Душан, Тронкар Аврелиј, Удович 
Винко, Ваупот Франц. Ваупотич Фердинанд, Вебер 
Јоже, Видрих Иван, Водан Иван, Водник-Месец 
Берта, Вовк Јанез, Вреш-Чешарек Ива, Зеленич 
Јосип, Зорзут Зоран, Жиберт Рок; 

за особени заслуги на делото ширење на братс-
твото и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фиоресе Иван, Краљ Јанко,х Смрекар Здравко, 
Томичевић Радосав; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Винтер Марјан, Брегант Векослав, ГИасс! Ггапјо, 
Ферлуга Фрањо, Фурлан Франц, Храст-Претнер 
Алојзија, Кајтна Јоже, Кнез Тоне, Напрет Франц, 
Печар Лео, Шкилан Јожко, Штибељ Јакоб, Тичар 
Лев; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Боровник-Брешар Јожефа, Ерјавец Штефан, 
Гуна Владимир, Јоциф-Лебер Вера, Кавчич.Јоже, 
Ќметич Карл; Лазник-Јеловшек Марта, Меланшек-
-Збичајник Штефка, Омерзељ Марица, Раткајец др 
Иван, Светељ-Петкович Барбара, Штумпфл-Ламут 
Пеица, Жнидарич Антон; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бевчар Павел, Борншек Бернард, Брешан Ема, 
Брезавшчек Габријел, Брезавшчек Јожеф, Цолнар 
Амалија, Цвикл Звонко, Чепин-Лопоши Марија, 
Дамјановић Јово, Дубокович Станислав, Габријел-
чич Иван, Габријелчич Јоже, Глук Хелена, Горјан-
-Зелиншчек Марија, Горјуп Павел, Хартл Ленарт, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Хумар Алојз, Иванчич Отон. Кавчич Петер Кобал 
Фердинанд, К О Г О Ј Мирко, Коренини-Воззљ Марита, 
Лорбер Франц, Ловишчек Кристиан; 

Маковец ВиргилиЈ, Месарец Лудвиг, Мишигој 
Северин, Мочник Иван Павлич Фрањо, Пелц 
Виктор, Пелко-Тичар Розалија, Петерца Франц, 
Планиншек Јоже, Пшеничних^ Ана, Пуклавец Иван, 
Рениер Франц, Секне инж Емил, Симчич-Габри-
јелчич Божа Смолич Матилда Штандекор-Палеж 
Божа. Шулигој Павел, Тестен Станко, Томажич 
Јуриј, Валентинчич Јоже. Венгуст Јанез, Видони-
-Ловишчек Ана, Височник Павел, Жбогар Антон, 
Жбогар-Липичар Силва. 

Бр. 7 
14 февруари 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските основи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Кралството Та ј -
ланд 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Chatichai Choonhavan, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Кралството Тајланд во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 12 
7 март 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги и 
постигнати успеси во работата од значење за соци-
јалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ивановић Драгољуб; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хркаловић Стеван; Радуловић Јован, Швабић 
Витомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Распоповић-Николац Миланка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Драгиша, Божанић Ђура. Цекић Ни-
кола, Ћук Миле, Чавић Младен, Драговић Спасоје, 

Ђорђевић Момчило, Фодор Михаљ. Глигор Ђерђ, 
Грујић Љубомир, Ибрахимовић Јусуф, Јанковић 
Марко, Јапунџић Данило Јокановић Драго, Кеми-
веш Золтан, Кишпал Ј о ж е ф Латифић Адем, Лазић 
Добривоје, Мариноски Душан, Марковић Богохмир, 
Марковић Радивоје Миловановић Милан. Недељ-
ковић Милован, Павловић Радош Питра Андреја, 
ПЈевач-Племић Анђелија, Радосављевић Војин, 
Рајлић Мицан, Рошулов Васа, Савановић Крста, 
Вученовић др Божо; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бачлић Војислав Бојко Исни, Божиновић 
Бранко, Дарањи Андраш, Драча Милош, Филипов-
ски Златоје, Грчић Ђурађ. Јокић Драгоје, Крајник 
Јосиф Манојловић Радисав Миладиновић Раденко, 
Милановић Петар Милошевић Милан, Митровић 
Живан, Павловић Живко, Поповић Милош, Виг 
Јожеф, Викторовић Олга, Вујић Радојица, Вујић 
Сретен, Вуковић-Павловић Зорка, Живановић Ра-
дивоје, Живковић Љубомир. 

Бр. 13 
13 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и чле« 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Боли-
вија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Raul Botelho G-cealvez извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Боливија во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр 14 
14 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод триесетгодиш-
нината на работата, а за особени заслуги и придо-
нес во ширењето на напредните идеи во текот на 
Народноослободителната борба, како и во известу-
вањето на граѓаните и задвижувањето на опште-
ствената активност во комуната, со што е сторен 
придонес за социјалистичкиот развиток на земјата 

Четврток, 1 февруари 1973 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Локалниот весник „Народен глас", Прилеп; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ицев Ацо; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Сипковски Илија; 

за особени заслуги и постигнати успеси на по-
лето на културно-уметничката дејност 

Грковски Илија, Илијевски Александар, Илиевски 
Борис, Илиевски Димче, Ивановски Иван, Јаконов-
ска Загорка, Јаначковски Серафин, Јаневски Киро, 
Јованчевски Коле, Јовановски Александар, Нику-
шев Георги; 

Караџински Илија, Крстин Љубисав, Крстевски 
Атанас, Пашкиновски Мичо, Пауновски Петко, Пав-
ловски Цветко, Павловски Трајан, Петков Сотир, 
Петковски Гјорги. Русевски Јован, Радевски Алек-
сандар, Скендеров Вангел, Стојановски Стеван, 
Станболиевски Глигор, Стојановски Боне, Шепелен-
ко Тодор, Трајковски Мирко, Узунов Андон, Вете-
ровски Гјорги. 

Бр 16 
21 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Митровска-Пенушлиска Натка; 

за особени заслуги и постигнати успеси t ^ ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јаконовски Предраг, Ризовски Никола, Стој-
чевски Спирко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Апостоловски-Андреевиќ Даница, Георгиевски 
Горѓи, Георгиевски Стеван, Јаневски Борис, Симов-
ски Тодор; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андреевски Благоја, Ангеловски Киро, Бојовски 
Коце, Бузлиев Киро, Дамјановски Тодор, Димитров-
ски Иван, Димитровски Перко^ Дробов Благоја, Гра-
матиковски Трајко Христовски Ангеле, Христовски 
Владимир. Ицевски Светозар, Јанкулчевски Никола, 
Јарчевски Божидар, Калевски Вачгел, Карај анов-
ски Илија, Костовски Александар, Кулевски Мето-
дије, Макревски Ристо, Матковски Александар Мит-
ров Тодор; 

Пецељ Младен, Петков Зоран, Петковски Димче, 
Петрушевски Љубе, Радевски Благоја, Секуловски 
Јосиф, Смиљковски Величко, Стефановски Јордан, 
СтоисављеЕић Данко, Теменугов Илија, Троповски 
Трпомир, Васовски Милан Весковски Благоја, За-
фировски Чедо, Здравковски Пане, Златковски Тр-
пе, Живадиновић Никола; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Георгиевски Станко, Гоговски Бранко, Јаки-
мовски Александар, Јовановски Донча, Николовски 
Стојчо; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андоновски Спасе, Белешковски Милан, Динев-
ски Ангеле, Доневски Лазо, Глигоров Александар, 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за постигнати успеси во 
изградбата на објективе од посебно стопанско и 
културно значење, за примерно залагање во спа-
сувањето на општествениот имот и човечките жи-
воти во Босанска Краина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Самостојниот мешовит инженериски баталјон 
на VII армија. 

Бр. 19 
28 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во унапреду-
вањето на пријателските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Венецуела 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Rafael Leon Morales, досегашен помошник 
министер за надворешни работи на Република 
Венецуела. 

Бр. 20 
29 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за исклучителни заслу-
ги за основањето и долгогодишното раководење со 
работата на Југословенскиот лексикографски за-
вод за создавање и издавање на низа енциклопе-
диски изданија, и посебно за довршување на вели-
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Крлежа Мирослав; 

за исклучителни успеси во изработката и из-
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донесуваат на запознавањето и зближувањето на 
нашите народи 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Југословенскиот лексикографски завод, Загреб. 

Бр. 23 
17 април 1972 година 

Белград 

Претседател на 
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Јосип Броз Тито, с. р 
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