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902. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ 
ЗА НАРОДНА .ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за Советот за народна 

одбрана на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 8 октомври 1974 година. 

ПР бр. 341 
8 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Советот за народна одбрана на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во понатамошниот текст: Советот) ги 
разгледува прашањата од областа на народната од-
брана во" рамките на правата и должностите на 
Претседателството' на СФРЈ. 

На барање -од Претседателот на Републиката, 
Советот разгледува и дава мислења и предлози и за 
прашањата на народната одбрана од делокругот на 
Претседателот на Републиката. 

Член 2 
Советот. го сочинуваат претседател и определен 

број членови. 
Претседателот на Републиката е претседател на 

Советот. 
Во случај на отсутност или спреченост на прет-

седателот на Советот, него го заменува потпретседа-
телот на Претседателството на СФРЈ. 

Член 3 , * 
Членови на Советот се сите членови на Претсе-

дателството на СФРЈ. 
Членови на Советот се и: (претседателот на Со-

бранието на СФРЈ, претседателот на Сојузниот из-
вршен совет, претседателите на претседател ств ата 
на републиките и на претседателската на автоном-
ните покраини, сојузниот секретар за надворешни 
работи, сојузниот секретар за народна одбрана, со-
јузниот секретар за внатрешни работи и начални-
кот на Генералштабот на Југословенската народна 
армија. 

За членови на Советот Претседателството на 
СФРЈ може да избере и други функционери во 
државните органи и во општествено-политичките 
организации, како и старешини во вооружените си-
ли на СФРЈ. 

Член 4 
Претседателството на СФРЈ именува секретар 

на Советот, на предлог од претседателот на Советот. 
Член 5 

Советот работи на седници. 
Претседателот на Советот ги свикува седниците, 

им претседава и раководи со работата на Советот. 
Член 6 

Советот донесува деловник за својата работа. 
Член 7 

Органите на општествено-политичките заедни-
ци, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедш!ци се должни да 
му дадат на Советот, на негово барање, потребни 
податоци, анализи и информации потребни за ра-
ботата на Советот. 

Член 8 
Средствата за работа на Советот се обезбедуваат 

во буџетот на федерацијата во рамките на средства-
та на Претседателството на СФРЈ. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Советот за работи-
те на народната одбрана на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја („-Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

903. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО-
ВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ 

ПЛОВНИ ПАТИШТА 
Се прогласува Законот за Установата за одржу-

вање на поморските пловни патишта, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 8 октомври 1974 година. 

ПР бр. 342 
8 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
ра Собранието на "СФРЈ, 

Киро Глигоровв е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито,. е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА. УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОР-

СКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Установата за одржување на поморските пловни 

патишта (во натамошниот текст: Установата) е ус-
танова Која'врши стручно-технички работи што се 
од интерес за остварувањето на функциите на фе-
дерацијата утврдени со овој закон. 

> Член 2 
Врз Установата се применуваат прописите што 

важат за организација на -здружениот труд, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 3 
Установата има својство на правно лице. 
Седиштето на Установата е во Сплит. 

Член 4 
Установата ги врши следните работи што се од 

интерес за остварувањето на функциите на феде-
рацијата: се грижи за одржувањето на пловните па-
тишта во крајбрежното море на Југославија на кои 
важи меѓународниот режим на пловидба, ги одржу-
ва и уредува тие па^гишта, поставува на нив објекти 
за безбедност на пловидбата и го обезбедува нивно-
то правилно функционирање и за таа цел врши 
соодветни истражувања и проектирања и ги врши 

* работите на радиослужбата кода служи за заштита 
на човечкиот живот на море и за безбедност на 
пловидбата. 

Член 5 
Републичките органи на управата надлежни 

за работите на безбедноста на пловидбата можат да 
бараат од Установата да им даде без надомест пода-
тоци и материјали за работите од член 4 на овој 
закон со кои располага, а кои им се потребни на тие 
органи за вршење на-работите од нивниот делокруг. 

Установата е должна, во согласност со својата 
дејност, да им даде на органите од став 1 на овој 
член, определени услуги ако тие органи и обезбе-
дат на Установата соодветни средства и ако за тоа 
постојат во Установата слободни капацитети. 

На барање од корисниците и со надомест, Уста-
новата може да врши работи и за потребите на ор-
ганите на дру гк општествено-политички заедници, 
на организациите на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници, ако вршењето 
на тие работи не му штети на вршењето на работите 
од член 4 на овој закон. 

Член 6 
Одделни изрази, употребени во овој закон го 

имаат следното значење, и тоа: 
1) поморски пловен пат е појас на морето до-

волно длабок и широк за безбедна пловидба на брод 
што е, по потреба, и обележен; 

2) објекти за безбедност на пловидбата се: све-
тилници, крајбрежни светла, ознаки, сигнални и 
радиостаници, оптички, звучни, електрични, елек-
тронски и други уреди за безбедност на пловидбата 
ка л:ореу на пловните патишта и на пристаништата. 

Член 7 
Заради извршување на работите од член 4 на 

овој закон, Установата склучува договор со Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, со кој се утвр-
дуваат програмата и обемот на работите, што ќе ги 
врши Установата во наредната година, роковите за 
извршување на тие работи и височината на надо-
местите за нивното извршување. 

За работите што -бараат повеќе годишни истра-
жувања и проектирана, Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски склучува со Установата рамковен 
договор, врз оснива на програмата за финансирање 
утврдена со закон. 

Член 8 
Средства за финансирање на работите на Уста-

новата'од член 4 на овој закон се обезбедуваат од 
надоместите за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата на пловните патишта во крај-
брежното море на Југославија на кои важи меѓуна-
родниот режим на пловидба. Ако овие средства не 
се доволни, тие се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата. 

Член 9 
Надомест за користење на објектите за безбед-

ност на пловидбата на пловните патишта во крај-
брежното море на Југославија, на кои важи меѓу-
народниот режим: на пловидба, плаќаат корисниците 
на тие пловни патишта. 

Височината на надоместа од став 1 на овој член 
се определува со тарифа. 

Тарифата за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата на. пловните патишта од став 1 
на овој член Установата* ја донесува во согласност 
со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и со Со-
ју 31-шот секретаријат за финансии. 

Член 10 
Инвеститор, односно носител во поглед на пра-

вово на располагање, користење и управување, или 
сопственик на објекти или средства што претставу-
ваат постојани или привремени пречки на пловен 
пат (мостови, кабли, потонати објекти и др.) е дол-
жен, во рок определен од страна на надлежниот ор-
ган, да постави и одржува светла и знаци за обеле-
жување на тие пречки. 

Ако лицето од став 1 на овој член не го постави 
во определен рок пропишаното светло или друг знак, 
или ако поставеното светло или друг знак не го 
одржува во усправна состојба, Установата, на бара-
ње од надлежниот орган, а на товар на тоа лице, ќе 
го постави пропишаното светло или друг знак, од-
носно неисправното светло или друг знак ќе го до-
веде во исправна состојба. 

Член 11 
Во одлучувањето за работите, на Установата 

определени со овој закон, во органот на управување-
то на Установата учествува и по еден претставник 
на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски, Стопанската . 
комора на Југославија, Здружението на поморското 
бродарство на Југославија, како и на републичките 
органи на управата надлежни за работите на помор-
ската пловидба и на стопанските комори на заинте-
ресираните републики и автономни покрајини опре-
делени со статутот на Установата.. 

Претставниците на органите и организациите од 
став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за: 
извршувањето на работите на Установата од член 4 
на овој закон, основната намена на користењето на 
средствата за извршување на тие работи, донесува-
њето на програма за развој и програма за работа на 
Установата, одобрувањето за вршење на работите од 
член 5 став 3 на овој закон и за донесувањето тари-
фа на надоместите за користење на објектите за 
безбедност на пловидбата на поморските пловни па-
тишта на кои важи меѓународниот режим на пло-
видба. 

' Член 12 
Начинот и постапката за одлучување за рабо-

тите од член 11 став 2 на овој задои се уредуваат со 
статутот на Установата, во согласност со законот. 

При одлучувањето за работите од член 11 став 
2 на овој закон одлуката е усвоена ако за опреде-
лено прашање гласале мнозинството претставници 
на органите и организациите од член 11 став 1 на 
овој закон и мнозинството членови што ги избира 
работната заедница на Установата. 

Ако при одлучувањето за прашањата од член 11 
став 2 на овој закон не се донесе одлука, конечна 
одлука за ш е прашања донесува Сојузниот извршеа 
совет. 
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Член 13 
Директорот Ца Установата го именува и раз-

решува од должност органот на управувањето на 
Установата определен со статутот, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

За законитоста на работата на Установата и за 
извршувањето на работите од член 4 на овој закон 
директорот му е одговорен на Сојузниот извршен 
Совет. -

Ако директорот на Установата утврди дека во 
одлучувањето за работите од член 11' став 2 на овој 
закон општ или поединечен акт на органот на упра-
вувањето на Установата, освен акт донесен во уп-
равна постапка и акт според к*ј за одлучување е 
предвидена надлежност на суд, е во спротивност ссѓ 
законот, ќе го предупреди за тоа органот на управу-
вањето. Ако и по преду пр еду зањето органот на уп-
равувањето остане при својот акт, директорот е дол-
жен таквиот акт да го здпре од извршување и за 
тоа, во рок од 3 дена, да го извести Сојузниот из-

' вршен совет. 
Додека Сојузниот извршен совет не донесе од-

лука, не може да сз изврши акт. на органот на упра-
вувањето на Установата чие запирање е извршено. 
Ако Сојузниот извршен совет не поведе постапка за 
оценување на законитоста на актот во рок од 30 де-
на од денот на неговото запирање, престанува да 
важи одлуката за запирање на извршувањето на тој 
акт. 

Член 14 
Надзор над извршувањето на работите на Уста-

новата што се од интерес за остварувањето на 
функциите на федерацијата врши Сојузниот .коми-
тет зз сообраќај и врски. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој 
член, Сојузниот комитет за сообраќај и врски има 
право и должност да ја разгледува програмата за 
развој на Установата, програмата за работа на Уста-
новата и извршувањето на задачите на Установата 
што се однесуваат на работите од интерес за оства-
рувањето на функциите на федерацијата. 

Ако утврди дека со вршењето на дејноста на 
Установата не се обезбедуваат или не се обезбеду-
ваат во потребната мера интересите на федерација-
та, Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе го 
извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му 
предложи на Советот да преземе соодветни мерки. 

Член 15 
Заради обезбедување услови за вршење на над-

зорот од член 14 на овој закон, Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски може да бара, од Установата 
извештаи за извршувањето на работите од интерес 
за остварувањето на функциите на федерацијата, 
известувања и податоци за организацијата и функ-
ционирањето на Установата, за создавањето услови 
за унапредување на нејзината работа и за обезбеду-
вањето средства за финансирање на дејностите на 
Установата од интерес за остварувањето на функ-
циите на федерацијата. 

Член 18 
Установата за одржување на поморските пловни 

патишта, основана со Уредбата за Установата за одр-
жување на поморските пловни патишта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/62), продолжува со работа под 
истиот назив} со задачите и положбата утврдени со 
овој закон. 

Член 17 
Статутот на Установата се донесува во соглас-

ност со Сојузниот извршен совет. 

Член IS Ј 
Установата е должна својата внатрешна органи-

зација и работење да ш усогласи со одредбите на 
ofsioj закон, во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето ро сила ра овој закон. 

Член 19 
Сојузниот извршен совет, определува на кои по-

морски пловни патишта во крајбрежното море на 
Југославија важи меѓународниот режим на пло^ 
видба. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за Установата за одр-
жување на поморските пловни патишта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/62). 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

904. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО-

ВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ 
ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за Установата за одржу-
вање на внатрешните пловни патишта,, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 8 октомври 1974 година. 

ПР бр. 343 
8 октомври 1974 година 

, Белград 
4 Претседател 

н£} Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВИА-

ТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 
Член 1 

Установата за одржување на внатрешните плов-
ни патишта (во натамошниот текст: Установата) е 
установа која врши стручно-технички работи што се 
од интерес за остварувањето на функциите на феде-
рацијата утврдени со овој закон. 

Член 2 
Врз Установата се применуваат прописите што 

важат за организација на здружениот труд, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 3 
Установата има својство на правно лице. 
Седиштето на Установата е во Белград. 

Член 4 
Установата ги врши следните работи што се од 

интерес за остварувањето на функциите на федера-
цијата: се грижи за одржувањето на пловните па-
тишта на внатрешната пловидба на Југославргја па 
кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим 
на пловидба, ја уредува и одржува нивната плов-
ност, поставува на нив објекти за безбедност на пло-
видбата и го* обезбедува нивното правилно' функци-
онирање и за таа цел врши соодветни истражувања 
и проектирана, како и работи на радиослужбата ко-
ја служи за заштита на човечкиот живот на тие 
пловни патишта. 

Член 5 
Републичките и покраинските органи на упра-

вата надлежни за работите на безбедноста на пло-
видбата можат да бараат од Установата да им даде 
без надомест податоци и материјали за работите од 
член 4 на овој закон со кои раопблага, а кои им се 
потребни на тие органи за вршење на работите од 
нивниот делокруг. 
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Установата е должна, во согласност со својата 
дејност, да им даде на органите од став 1 на овој 
член определени услуги ако тие органи и обезбедат 
на Установата соодветни средства и ако за тоа пос-
тојат во Установата слободни капацитети. 

Установата може, во согласност со својата деј-
ност, да врши работи и за потребите на органите на 
други општествеио-политички заедници, на органи-

• зациите на здружениот труд и други самоуправни 
организации и заедници, ако вршењето на тие рабо-
ти не му штети на извршувањето на работите од 
член 4 на овој закон. 

Член б 
Одделни изрази употребени во овој закон го 

имаат следното значење, и тоа: v 

1) пловен пат на внатрешната пловидба е река, 
канал или езеро, освен реките на Јадрански^ слив 
до границата до која се врши поморската пловидба, 
а на кои се обезбедени услови за безбедна пловидба; 

2) објекти за безбедност на пловидбата се: си-
гнални станици, пловни сигнали, пловидбени озна-
ки, оптички, звучни, електрични, електронски и дру-
ги уреди за безбедност на пловидбата, зимовници на 
пловен пат и хидротехнички објекти со кои се обез-
бедува сигурна пловидба во рамките на постигнати-
те габарити. 

Член 7 
Заради извршување на работите од член 4 на 

овој закон, Установата склучува договор' со Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, со кој се утврду-
ваат програмата и обемот на работите, што ќе ги 
врши Установата во наредната година, роковите за 
извршување на тие работи и височината на надомес-
та за нивното извршување. 

За работите што бараат повеќегодишни истра-
жувања и проектирања, Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски склучува со Установата рамковен 
договор, врз основа на програмата за финансирање 
утврдена со закон. 

Член 8 
Средства за финансирање на работите на Уста-

новата од член 4 на овој закон се обезбедуваат од 
надоместа за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата на внатрешните пловни патишта на 
Југославија, на кои важи меѓународниот или меѓу-
државниот режим на пловидба. Ако овие средства 
не се доволни, тие се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата. 

Член 9 
Надомест за користење на објектите за безбед-

ност на пловидбата на внатрешните пловни патиш-
та на Југославија, на кои важи меѓународниот или 
меѓудржавниот режим на пловидба, плаќаат корис-
ниците на тие пловни патишта. 

Височината на надоместа од став 1 на овој член 
се определува со тарифа. 

Тарифата за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата на пловните патишта од став 1 
на овој член Установата ја донесува во согласност 
со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и со Со-
јузниот секретаријат за финансии. 

Член 10 ' 
Инвеститор, односно носител во поглед на пра-

вото на располагање, користење и управување, или 
сопственик на објекти или средства што претставу-
ваат постојани или привремени пречки на пловен 
пат (мостови, кабли, потонат и обдекти и др.) е дол-
жен, во рок определен од страна на надлежниот ор-
ган, да постави и да одржува светла и знаци за обе-
лежување на тие пречки. 

Ако лицето од став 1 на овој член не го постави 
во определениот рок пропишаното светло или друг 
знак, или ако поставеното светло или друг знак не 
го одржува во исправна состојба, Установата, на ба-
рање од надлежниот орган, а на товар на тоа лице, 
ќе го постави пропишаното светло или друг знак, 
односно неисправното светло или друг знак ќе го 
доведе ро исправна состојба. 

Член 11 
Во одлучувањето за работите на Установата 

определени со овој закон, во органот на управува-
њето на Установата учествува и по едеп претставник 
на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Со-
јузниот комитет за Сообраќај и врски, Сојузниот ко-
митет за земјоделство, Стопанската комора на Ју-
гославија, како и на републичките и покраинските 
органи на управата надлежни за работите на вна-
трешната пловидба и водостопанството и на стопан-
ските комори на заинтересираните републики и ав-
тономни покраини определени со статутот на Уста-
новата. 

Претставниците на органите и организациите од 
%став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето 

за: извршувањето на работите на Установата од 
член 4 на овој закон, основната намена на користе-
њето на средствата за извршување на тие работи, 
донесувањето програма за развој и програма за ра-
бота на Установата, одобрувањето за вршење на ра-
ботите од член 5 став 3 на овој закон и за донесу-
вањето тарифа на надоместите за користење на 
објектите за безбедност на пловидбата на пловните 
патишта на внатрешната пловидба на кои важи ме-
ѓународниот и меѓудржавниот режим на пловидба. 

Член 12 
Начинот и постапката за одлучување за рабо-

тите од член 11 став 2 на овој закон се уредуваат 
со статутот на Установата, во ^согласност со законот. 

При одлучувањето за рабовите од член 11 став 2 
на овој закон одлуката е усвоена ако за определено 
прашање-гласале мнозинството претставници на ор-
ганите и организациите од член 11 став 1 на овој 
закон и мнозинството членови што ги избира ра-
ботната заедница на Установата. 

Ако при, одлучувањето за прашањата од член 11 
став 2 на овој закон не се донесе одлука, конечна 
одлука за тие прашања донесува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 13 
Директорот на Установата го именува и раз-

решува од должност органот на управувањето на 
Установата определи со Статутот, во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

За законитоста на работата на Установатат и за 
извршувањето на работите од член 4 на овој закон 
директорот му е одговорен на Сојузниот извршен 
совет. 

Ако директорот на Установата утврди дека во 
одлучувањето за работите од член 11 став 2 на овој 
закон општ или поединечен акт на органот на уп-
равувањето на Установата, освен акт донесен , во уп-
равна постапка и акт според кој за одлучување е 
предвидена надлежност на суд, е во спротивност со 
законот, ќе го предупреди за тоа органот на упра-
вувањето. . Ако и по предупредувањето органот на 
управувањето остане при својот акт, директорот е 
должеџ таквиот акт да го запре од извршување и 
за тоа, во рок од 3 дена, да го извести Сојузниот 
извршен совет. 

Додека Сојузниот извршен совет не донесе од-
лука, не може да се изврши актот на органот на 
управувањето на Установата чие запирање е извр-
шено. Ако Сојузниот извршен совет не поведе пос-
тапка за оценување на законитоста на актот во рок 
од 30 дена од денот на неговото запирање, преста-
нува да важи одлуката за запирање на извршува-
њето на тој акт. 

Член 14 
Надзор над извршувањето на работите на Уста-

новата што се од интерес за остварувањето на 
функциите на федерацијата врши Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој 
член, Сојузниот комитет за сообраќај и врски има 
право и должност да ја разгледува програмата за 
развој на Установата, програмата за работа на Ус-
тановата и извршувањето* на задачите на У станов 
вата што се однесуваат на работите од интерес за 
остварувањето ра функциите на федерацијата« 
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Ако утврди дека со вршењето на дејноста на 
Установата не се обезбедуваат или во потребната 
мера не се обезбедуваат интересите на федерација-
та, Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе го 
извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му 
предложи на Советот да преземе соодветни мерки. 

Член 15 
Заради обезбедување услови за вршење на над-

зорот од член 34 на овој закон, Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски може да бара од Установата: 
извештаи за извршувањето на работите од интерес 
за остварувањето на функциите на федерацијата, 
известувања и податоци за организацијата и функ-
ционирањето на Установата, за создавањето услови 
за унапредување на нејзината работа и за обезбе-
дување средства за финансирање на дејностите на 
Установата од интерес за остварувањето на функ-
циите на федерацијата. 

Член 16 
Установата за одржување на внатрешните плов-

ни патишта, основана со Уредбата за Установата за 
одржување на внатрешните пловни патишта („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), продолжувања со 
работа под истиот назив, со задачите и положбата 
утврдени со овој закон. 

Член 17 
Статутот на Установата се донесува во соглас-

ност со Сојузниот извршен совет. 
Член 18 

Установата е должна својата внатрешна орга-
низација и работење да ги усогласи со одредбите на 
овој "закон во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за Установата за одр-
жување на внатрешните пловни патишта („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 46/62). 

Член 20 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

905. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 32 став 2 од Основниот закон 
за општествените стоковни резерви, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 октом-
ври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА 
\ 

Се одобруваат измените и дополнетата на Фи-
нансискиот план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени . производи 1974 година, што ги 
донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи, на седницата од 28 мај 
1974 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. бб 

8 октомври 1974 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
Претседател 

' на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р, 

906. 

Брз основа на член 12 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува ' ' 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНИОТ ДЕЛОВЕН РЕД НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за привремениот деловен ред на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/74) во член 3 став 1 по зборовите: „Координа-
ционата комисија разгледува" се додаваат две точ-
ки и зборовите: „прашања од посебно значење за 
одбраната и безбедноста на земјата;". 

Во став 2 точка 1 по зборовите: „насоките на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации" се додаваат зборовите: „во врска со пре-
земањето на мерки за прашањата од посебно зна-
чењска одбраната и безбедноста на земјата,". 

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

Е. п. бр. 599 * 
27 септември 1974, година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

907. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за вое-
1 ната обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74), 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА 

СЕМЕЈСТВОТО 

1. Регрутот-обврзник, односно војникот, што ги 
исполнува другите услови пропишани во член 34 од 
Законот за воената обврска,, се смета како един-
ствен хранител на семејството ако доходот од зем-
јоделство (катастарскиот приход) не изнесува пове-
ќе од 100 динари месечно по член на семејството или 
ако некој друг приходне изнесува повеќе од 600 
динари месечно по член на семејството. 

При утврдувањето на износот на месечниот при-
ход од став 1 на оваа точка во бројот на членовите 
на семејството се засметува и регрутот-обврзник, 
односно .војникот за кого се бара признавање на 
својството на единствен хранител на семејството. 

Месечниот износ на доходот од земјоделство од 
став 1 на оваа точка се утврдува така што годиш-
ниот катастарски приход по член на семејството, од 
претходната година, ќе се подели со 12. 

За утврдување на месечниот износ на другиот 
приход од став 1 на оваа точка се зема предвид про-
сечниот месечен приход на семејството за послед-
ните три месеци пред поднесувањето на барањето за 
признавање на својството па единствен хранител на 

. семејството. 
Во другиот приход од став 1 на оваа точка не се 

засметуваат инвалиднината, додатокот за нега и по-
мош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, 
примањата по основ на одликувања и „Партизанска 
споменица 1941", додатокот на деца, стипендијата за 
редовно школување, наградата што ја остварува 
ученикот на училиште за квалификувани работни-
ци и социјалната помош. 
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2. Ако семејството на регрутот-обврзних, однос-
но на војникот од точка 1 на оваа одлука остварува 
истовремено доход од земјоделство и друг приход, 
кој поединечно, по член на семејството, не ги пре-
минува износите од точка 1 став 1 на оваа одлука 
— месечниот износ на доходот од земјоделство се 
множи со 6 и добиениот износ се собира со месеч-
ниот износ од другиот приход. Ако вака добиениот 
збир иа двата прихода не изнесува повеќе од 600 
Динари месечно по член на семејството, регрутот-
-обврзник, односно војникот, ги исполнува имотни-
те услови за признавање на својството на един-
е ч е н хранител на семејството. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за и м о т и т е ус-
лови за признавање на својството на единствен хра-
нител на семејството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/71, 15/72 и 22/712). 

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

Е. п. бр. 597 
3 октомври 1974 година 

Белград 
\ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

908. 

Врз основа на член 1а, став 4, член 37 став 1 и 
член 376 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", 6p.*l4/65, 25/66, 54/67,15/71, 
29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 

ВРЗ ОСНОВА НА ПОСЕБНА СОГЛАСНОСТ 

1. Во Одлуката за определување на стоките што 
се увезуваат врз основа на посебна согласност („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 39/74) во точка 1 по редни-
от број 4 се додава нов реден број 4а, кој гласи: 

»Реден Тарифен број 
број од Царинската Наименување 

тарифа 

4а 19.03 Теста за храна (макарони, 
шпагети и слични произво-

^ Ди)". 
2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
„1а. Одредбите на, оваа одлука не се однесуваат 

на увозот на стоките што се врши во рамките на до*-
говор за долгорочна производ стоена кооперација со 
странство, склучен во согласност со важечките про-
писи и регистриран ка ј Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија." 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот денЧ. 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". -

Е. п. бр. 598 
3 октомври 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

909. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју -
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АПА-
РАТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ПРОЦЕСИ ВО ИНДУСТРИЈАТА 

- 1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Аналогни сигнали на еднонасочна 
струја за системи за управување со 
процеси. Дефиниции и пропишани 
вредности — — — — — — — JUS L.N4.010 

Аналогни пневматски сигнали за 
системи за управување со процеси. 
Дефиниции и пропишани вредности JUS L.N4.011 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација што е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 декември 1974 година. 

Бр. 15-4317/1 
9 јули 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

910. 

Врз основа на член 26 точка 2 од Статутот на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува , 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОТПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ И НА ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат височината и 
критериумите за отпишување на побарувањата на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници и на Фондот на Здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници на Заед-
ницата на социјалното осигурување на воените оси-
гуреници. 

2. Отпишувањето на побарувањата на фондови-
те од точка 1 на оваа одлука; во случаи на ненапла-
тивост на побарувањата и неекономичност на Боде-
њето на постапката го врши Комисијата за отпис на 
побарувањата (во натамошниот текст: Комисијата)* 
Комисијата врши отпишување на побарувањата во! 
случаи на ненаплативост на побарувањата ако изно-
сот на побарувањата по предмет не преминува 50.00$ 
Динари, а поради неекономичност на водењето на 
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постапката — ако износот на побарувањата по пред-
мет не преминува 500 динари. 

Ако износот на побарувањата е поголем од 50.000 
динари по предмет, за отпишувањето на побарува-
њата одлучува Собранието на Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници. * 

3. Побарување се смета за ненаплативо: 
1)'ако настапила застареност на побарувањето; 
2) ако по смртта на должникот не останал ни-

каков имот; 
3) ако наплатата не можела да се изврши ни по 

судски пат; 
4) ако не може да се утврди местото на престо-

јот на должникот.« 
4. Молјза за отпишување на побарување можат 

да поднесат поединци и правни лица, а предлог за 
отпишување — Службата за спроведување на пен-, 
зисхото и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници односно Службата за спроведување на 
здравственото осигурување на воените • осигуреници. 

Молбата односно -предлогов за отпишување ца 
побарување (во натамошниот текст: молбата односно 
предлогот) се поднесува непосредно до Комисијата. 

Комисијата ги донесува своите одлуки во облик 
на решенија. 

5. Молбата, односно предлогот мора да биде об-
разложен и документиран. 

Поединци кои молбата приложуваат: 
1) доказ за вкупните приходи на должникот и 

на членовите на неговото домаќинство (од земјоделс-
ка дејност, од самостојна дејност, од авторски права 
и др.) за изминатата година; 

2) потврда за височината на личниот доход од 
работен однос за должникот и за членовите на него-
вото домаќинство за последните 6 месеци пред денот 
на поднесувањето на молбата. 

Правните лица во молбата ги наведуваат причи-
ните поради кои бараат отпишување на побарува-
њето и кон молбата ја приложуваат потребната до-
кументација. 

Стручните служби од точка 4 на оваа одлука се 
должни во предлогот да гоискажат износот на пре-
платата, на кој временски период се однесува пре-
платата, бројов и датумот на решението со кое е 
утврдена преплатата и поради што дошло до прет-
платата, како ft други податоци потребни за работа-
та на Комисијата. 

6. Ако молбата, односно предлогот не е образло-
жен и документиран *во смисла на точка 5 од оваа 
одлука, Комисијата ќе му го врати на подносителот 
заради доцолнување. 

7. Комисијата при решавањето на молбата, од-
носно предлогот, особено ќе го ц^ни: 

1) износот на вкупните приходи на должникот 
и на членовите на неговото домаќинство; 

2) бројот на членовите на семејството на-дол-
жникот, нивната возраст и занимање; 

3) причините што довеле до должењето; 
4) материјалната положба и усло&ите под кои 

работи организацијата на здружениот труд. 
8. Комисијата за својата работа му поднесува 

извештај на Собранието на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници при доне-
сувањето на финансискиот план и усвојувањето на 
завршната сметка. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на износот на отписот на ненаплатените побарувања 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74). 

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

• Бр. 16-1 
0 септември 1974 година 

Белград 
Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-

ње на воените осигуреници 
Претседател 

генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

911. 

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1975 ГО-

ДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семеј-
ните пензии, остварени или усогласени според За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, определени од пензискиот ос-
нов што го сочинува платата според прописите за 
платите на активните воени лица што важеле во де-
кември 1973 година, се усогласуваат во 1975 година. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усогла-
суваат со утврдување на нов .пензиски онов, што го 
сочинуваат платата на чинот, односно класата " во 
смисла на член 17 став 4 од Законот за.пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигурени-
ци, што, според прописите за платите на активните 
воени лица што важеле во декември 1974 година, им 
припаѓа на активните воени лица од соодветниот 
чин, односно класа, како и посебните додатоци во 
смисла на член 62 став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на нов основ за определување ка семејна пен-
зија, што го сочинува усогласената старосна, однос-
но инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа 
точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогла-
суваат по службена должност, а новите износи на 
така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 
1975 година. 

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

Бр. 33 
9 септември 1974 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
л е нг* воените осигуреници 

Претседател 
генерал-погполковник, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

912. 

Брз основа на член 6.став 2 од Законот за тесо-
чината на средствата за станбена изградба во Ју-
гословенската народна армија и за начинот на нив-
ното издвојување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/74) и член 127 став 1 точка 8, во врска јсо Член 139 
став 2 од Законот' за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Собранието на Заедница-
та на социјалното осигурување на воените осигуре-
ници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА-
ТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-
НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАН-
БЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 

ПЕНЗИИ 

1. Од вкупните средства на Фондот на пензиско-
> јго и инвалидското осигурување на Заедницата на 
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социјалното осигуруваше на воените осигуреници од 
1 јануари 1975 година ќе се издвојуваат на посебна 
сметка наменски средства за решавање на станбе-
ните потреби на уживателите на пензии по стапка 
од 4,5°/о од вкупниот износ на исплатените пензиски 
и инвалидски примања. 

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

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

2) надоместување на дел од станарината на 
одделни категории уживатели на пензии; 

3) изградба или проширување на домови за. 
уживателите на пензии. 

3. Условите и начинот на користењето на сред-
ствата од точка 1 на оваа одлука и постапката за 
решавање за користењето на тие средства се регу-
лираат со општите акти на Собранието на Заедни-
цата на социјалното осигурување на воените .осигу-
реници. . 

4. Средствата издвоени ^а решавање на станбе-
ните потреби на уживателите на пензии, што ќе се 
искористени во тековната година, ќе се употребат 
За истата намена во наредната година. 

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

Бр. 34 
9 септември 1974 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

913. 
Врз основа на член 71 став 2 во врска со член 

78 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/74), Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор објавува 

РЕЗУЛТАТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ 
ИЗБОР 

ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР 
ЦРНА ГОРА 

I. Изборот е одржан во времето од 19 до 23 сеп-
тември 1974 година во сите собранија на општините 
на територијата на СР Црна Гора. На седниците на 
собранијата на општините присуствуваа вкупно 1112 
делегати. 

Кандидатите од листата на кандидатите објаве-
на во „Службен лист на СФРЈ", бр. 46/74 добија: 

1. Голубовиќ Саво — 606 ^ласови 
2. Латковиќ Бранко — 500 гласови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 6. 
II. Републичката изборна комисија на седницата 

од 27 септември 1974 година утврди .дека, во смисла 
на член бб став 1 од Законот, за делегат во Сојуз-
ниот собор е избран v 

Голубовиќ Саво, член на делегацијата на Основ-
ната организација на здружениот труд „Инвестиции" 
ШИК „В. Јакиќ", Плевља. 

- Број 90 
3 октомври 1974 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор 

Секретар, Претседател, 
Светозар Зечар, е. р. Јосип Студии, е. р. 

Членови 
1. Јожко Хумар, е. р. 
2. Роко Фркиќ, cv p., зам член 
3. Димитрис Колареви^ е. p., зам. член 
4. Слобода Селиќ, е. р. 
5. Матко Топаловић е. р. 
6. Трајко Трајковски, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

902./ Закон за Советот за народна одбрана на 
Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија — 1485 

903. Закон за Установата за одржување на по-
морските пловни патишта — — — — I486 

904. Закон за Установата за одржување на 
внатрешните пловни патишта — — — 1487 

905. Одлука за одобрување измени и допол-
ненија на Финансискиот план на Сојуз-
ната дирекција за резерви, на прехранбе-
ни производи за 1974 година —" — — 1489 

906. Одлука за дополнение на Одлуката за 
привремениот деловен ред на Сојузниот 
извршен совет — — — — —, — — 14В9 

907. Одлука за имотните услови за признава-
ње на својството на единствен хранител 
на семејството — — — — — — — 1489 

908. Одлука за дополненија на Одлуката за 
определување на стоките што се увезуваат 
врз основа на посебна согласност — — 1490 

909. Решение за југословенските стандарди за 
апарати за управување со производствени 
процеси во индустријата — — — — 14Ѕ0 

910. Одлука за височината и критериумите за 
отпишување на; побарувањата на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурува-
ње и на Фондот на здравственото осигу-
рување — — — — — — — — 1490 

911. Одлука за усогласување на пензиите за 
1975 година — — — — — — — — 1491 

912. Одлука за издвој ување на дел од вкупни-
те средства на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 
осигуреници за решавање на станбените 
потреби на уживателите на пензии - — 1491 

913. Резултат на дополнителниот избор за еден 
делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија од СР Црна Гора — — 1492 

Меѓународни договори — — — — — — 845 

Издавач: Новинска установа Службен лис! оа СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 22в. 
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќ* бр. 1 — 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе MmnfaEa бр. IT 


