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278. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИ-
ТЕТИТЕ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ 
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА 
ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА-
ЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИ-
КА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ШТО ГО ПОГОДИ 

ЗЕМЈОТРЕС ВО 1979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за регулирање на обврс-
ките за враќање на ануитетите по странските кре-
дити ..одобрени на организации на здружен труд и 
на други самоуправни организации и заедници на 
подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора 
што го погоди земјотрес во 1979 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 26 мај 1981 година. 

П бр 74 
26 мај 1981 година 

Белград 

' Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigker, с р. 

' Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ 
НА АНУИТЕТИТЕ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ 
ОДОБРЕНИ НА- ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА" СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ШТО 

ГО ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕС ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се уредува враќањето на ануите-

тите по странските кредити одобрени на организа-
ции на здружен' груд и на други самоуправни орга-
низации и заедници на подрачјето на Социјалистич-
ка Република Црна Гора што го погоди земјотрес во 
1979 година (во натамошниот текст: организации и 
заедници). 

, Член 2 
Народната банка на Југославија, преку Народ-

ната банка на- Црна Гора, од средствата на емиси-

јата ќе и одобри на банката .кредит во износ од 
2.096,112.315,80 динари заради обезбедување средства 
за премостување на тешкотиите за враќање на ануи-
тетите по кредитите од член 1 на овој закон, според 
Прегледот на обврските на организациите и заед* 
ниците по странските кредити, којшто е составен 

дел на овој закон. 
Во износот на кредитот од став 1 на овој член се 

засметува позајмувањето во износ од 1,372.258.315,80  
динари што Народната банка на Југославија ја даде 
согласно со член 3 од Законот за преземање на об-
врските на федерацијата за враќање на ануитетите 
по определени кредити одобрени на организации на 
здружен груд и на други самоуправни организации 
и заедници на подрачјето на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора што го погоди земјотрес во 1979 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр 36/79). 

Член 3 
Разликата на средствата од член 2 на овој закон 

во износ од 723,854 ООО динари, Народната банка на4 

Југославија преку Народната банка ,на Црна Гора 
ќе и ја одобри- на банката заради обезбедување на' 
средства за враќање на ануитетите за организациите 
и заедниците од член 2 став 1 на овој закон, и тоа! 

1) во 1981 година 339.668.000 динари 
2) во 1982 година 384.186.000 динари 

Член 4 
Народната банка на Црна Гора, во рок од 30 де-

на од денот па влегувањето во сила на овој закон 
ќе склучи договор со банката што ќе им ги одобру-
ва кредитите на организациите и заедниците од 
член 2 став 1 на овој закон. • 

Член 5 
Кредитот од член 2 на овој закон банката ќе t\ 

го врати на Народната банка на Југославија во рок 
од 10 години во еднакви годишни рати, почнувајќи 
од 1 јануари 1986 година.' 

На кредитот од член 2 на овој закон се плаќа 
камата по стапка од 1% годишно одиазад. 

Член 6 
Кредитот од член 2 на овој закон организациите 

и заедниците ќе го 'користат и ќе го враќаат под 
условите и на начинот определени Со прописот наѓ 
Социјалистичка Република Црна Гора со кој ќе се 
определи и банката од член 4 на овој закон. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој' закон 

престанува да важи Законот за преземање об-
врски на федерацијата за враќање на ануитетите 
по определени кред.ити одобрени на орга-
низациите на здружен труд и на други самоуправни: 
организации и заедници на подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора што го погоди зем-
јотрес во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/79). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето вo „Службен лист на СФРЈ". 
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279. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СЛО-

БОДНАТА ЗОНА 

Се прогласува Законот за условите за вршеЕБе 
на стопански дејности на организациите на здружен 
труд во Слободната зона, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ на седницата "на Соборот на републи-
ките и покраините од 26 мај 1981 година. 

П бр. 75 
26 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Потпретседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ВО СЛОБОДНАТА ЗОНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат условите под кои 

се вршат стопански дејности во Слободната зона, 
формирана со Спогодбата за унапредување на сто-
панската соработка помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Ита-
лија (во натамошниот текст: Слободната зона), на-
чинот на обезбедување и користење на средствата 
за работење на организациите на здружен труд вб 
Слободната зона, увозот односно извозот, вложува-
њето на средства на странски лица во основните 
организации на здружен труд што вршат стопански 
дејности во Слободната и други форми на стопанска 
соработка како и се уредуваат определени прашања 
во областа на царината во врска со вршењето на 
стопански дејности на брганизациите на здружен 
труд во Слободната зона. 

Член 2 
Врз вршењето стопански дејности на основните 

организации на здружен труд и на работните еди-
ници во Слободната зона, организирани согласно со 
Законот за условите и начинот на организирање и 
регистрирање на организациите на здружен труд 
што вршат стопански дејности во Слободната зона, 
се применуваат прописите што важат за вршење на 
стопански дејности во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, ако со овој закон, со Про-
токолот за Слободната зона и со спогодбите што ќе 
се склучат помеѓу. Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија "и Репуб,лика Италија со кои 
се уредуваат определени прашања од интерес за 
функционирањето на Слободната зона не е поинаку 
определено. 
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Член 3 
За вршењето на стопански дејности во Слобод-

ната зона основните организации на здружен труд 
односно работните единици ги користат девизите 
остварени и стекнати во согласност со одредбите на 
Законот за девизното работење и за кредитните од-
носи со странство. 

Со девизите од став 1 на овој член, заради из-
вршување на стопанските дејности во Слободната 
зона се плаќаат: опремата, суровините, репродук-
ционите материјали и деловите за вградување и 
другите неопходни материјали за извршување на 
стопански дејности на основните организации на 
здружен труд, односно на работните единици, што се 
внесени од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, односно што се увезени од странство, 
како и услугите извршени и трошоците настанати 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и во странство. 

Член 4 
Основната организација на здружен труд ко?а 

извршува стопанска дејност во Слободната зона, 
односно основната организација на здружен труд за 
работната единица која извршува стопанска деј-
ност во Слободната зона, заради организирање и вр-
шење на стопански дејности во Слободната зона, 
има право да користи странски кредити без това-
рење на обемот на правото на задолжување во 
странство утврден во проекциите на платнобила Ја-
сните позиции и проекциите на девизнобилансните 
позиции на републиките и на автономните покра-
ини во единствената проекција на платниот биланс 
на Југославија и единствената проекција на девиз-
ниот биланс на Југославија, под следните услови: 

1) средствата на земените кредити да се корис-
тат само за извршување на стопански дејности во 
Слободната зона; 

2) износот на земениот кредит да не ја надми-
нува вредноста на договорените работи, утврдена со 
склучените договори за извршување на стопански 
дејности во Слободната зона; 

3) отплатувањето на земените кред,ити да се 
обезбедува со наплата на вредноста на договорени-
те работи врз основа на извршување на стопански 
дејности во Слободната зона. 

Основната организација на здружен труд која 
извршува стопанска дејност во Слободната зона, 
односно основната организација на здружен труд 
за работната единица која извршува стопанска деј-
ност во Слободната зона, е должна пред земањето 
на странски кредит да прибави потврда од надлеж-
ната републичка односно покраинска самоуправна 
интересна заедница за економски односи со стран-
ство дека се исполнети условите од став 1 на овој 
член. 

Член 5 
Ако основната организација на здружен труд 

со извршувањето на стопанска дејност во Слобод-
ната зона не обезбеди средства за отплатување на 
кредитите од член 4 на овој закон, туку отплатува-
њ е ^ на тие кредити го врши со други средства 
или ако по тие кредити се реализира гаранција 
на општествени правни лица, за износот на таквите 
плаќања се товари обемот на правото на задолжу-

в а њ е во странство утврден во проекцијата на плат-
нобилансната позиција на онаа република, односно 
на онаа автономна покраина на чијашто територи-
ја е седиштето на таа организација, 

Член 6 
За склучените договори за кредити од член 4 

на овој закон и за користењето и отплатувањето па 
тие кредити; основната организација на здружен 
труд води посебна евиденција. 

Податоците од евиденцијата од став 1 на овој 
член и се доставуваат на народната банка на ре-
публиката односно на народната банка на авто-
номната покраина на чијашто територија е седиш-
тето на основната организација на здружен труд 
и на соодветната републичка односно покраината 
самоуправна интересна заедница за економски од-
носи со странство. 

Прописи за водењето на евиденцијата од став t 
на овој член донесува функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на финансиите. 

Член 7 

Средствата остварени со 'извршување на сто-
панската дејност на работна единица во Слободната 
зона се сметаат како девизен прилив на основната 
организација', на здружен труд од која таа работна 
единица е организирана. 

Член 8 
За извршувањето на стопанска дејност на ра-

ботната единица во Слободната зона, основната 
организација на здружен труд отвора девизна смет-
ка ка ј соодветната овластена банка во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Член 9 
Делот на Слободната зона што се наоѓа на те-

риторијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (во натамошниот текст: југосло-
венски дел на Слободната зона) не се смета за 
царинско подрачје на Социјалистичка Федеративна 
Републрша Југославија во смисла на член 2 од Ца-
ринскиот закон. На тој дел, во случаите предвидени 
со Протоколот за Слободната зона, се применуваат 
мерките на царински надзор пропишани со Царин-
скиот закон. 

Член 10 
За стоките што се внесуваат во југословенскиот 

дел на Слободната зона, за кои со Протоколот за 
Слободната зона е пропишано дека се подложни на 
плаќање царина, царината им се плаќа на царин-
ските органи на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Ако на царинските органи на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, при внесува-
њето на определени стоки во Слободната зона, им е 
поднесено барање за ставање на тие стоки под ца-
рински надзор, се применуваат одредбите за царин-
ски надзор пропишани со Царинскиот закон. 

Член 11 
На влезовите во Слободната зона од Соција-

листичка Федеративна Република Југославија ца-
ринските органи спроведуваат мерки на царински 
надзор и вршат влезна односно излезна контрола. 

За вршењето на надзорот и контролата од став 
1 на овој член се применуваат прописите со кои е 
регулирано преминувањето на стоки, превозни 
средства и лица преку царинската линија. 

Член 12 
Стоките што од Социјалистичка Федеративна? 

Република Југославија се внесуваат во Слободната 
зона се сметаат за дефинитивно извезени и врз тие 
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стоки се применуваат прописите со кои се уредува 
извозот на стоки од Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Ако, на барање од заинтересираните, стоките 
што од Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија се внесуваат во Слободната зона се ста-
ват под царински надзор, за да ја задржат својата 
националност, врз тие стоки се применуваат про-
писите со кои се уредува привремениот извоз на 
стоки од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 13 
Врз увозот на стоки и услуги во Слободната 

зона и врз плаќањето на тој увоз со средствата од 
член 3 став 1 на овој закон не се применуваат про-
писите со кои во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се регулираат обемот и фор-
мата на увозот на стоки и заслуги, како и начинот 
на плаќањето на тие стоки и услуги. 

Член 14 
Врз стоките што од Слободната зона се увезу-

ваат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се применуваат прописите со кои се 
уредува увозот на стоки во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, ако со меѓународен 
договор не е уредено поинаку. 

Член 15 
На стоките што во југословенскиот дел на Сло-

бодната зона се увезуваат заради нивно пуштање 
во промет на мало за потребите на исхрана на ра-
ботници, а не се внесени од Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија или од Република 
Италија, се плаќа царина според прописите што се 
применуваат на увозот на стоки во Социјалистичка 
'Федеративна Република Југославија. 

Член 16 1 

Странски лица можат, за извршување на сто-
пански дејности во Слободната зона, да вложуваат 
средства во основната организација на здружен 
труд која извршува стопанска дејност во Слобод-
ната зона, односно во основната организација на 
здружен труд за работната единица кој.а извршува 
стопанска дејност во Слободната зона, под условите 
утврдени со овој закон. 

Договорот за вложување средства на странски 
лица за извршување на дејности од став 1 на овој 
член може да се склучи под следните услови: 

1) вредноста на средствата што странското лице 
ги вложува да не е помала од 25% од вкупната 
вредност на вложените средства; 

2) вредноста на средствата што странското лице 
ги вложува да не е поголема од 66% од вкупната 
вредност на вложените средства; 

3) вложувањето на средства' на странски лица 
да се врши само за видот и обемот на производ-
ството за кои основната организација на здружел 
труд ги обезбедува средствата од член 3 став 1 на 
овој закон; 

4) одговорноста на основната организација на 
здружен труд која извршува стопанска дејност во 
Слободната зона во кота се вложуваат средствата 
на странско лице да не може да биде поголема од 
височината на средстват? на осн^рната организаци-
ја на здружен труд односно од височината на сред-
ствата што основната организација на здружен 

труд ги внела во работната единица што ја органи^ 
зирала во Слободната зона. 

Договорот за вложување средства на странски 
лица склучен врз основа на став 2 од овој член Св 
пријавува и евидентира во сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на енергетиката и ин-
дустријата, во рок од 30 дена од денот на склучу-
вањето на договорот. 

Договорот за вложување средства на странски 
лица склучен спротивно на одредбите од ст. 2 и 3 
на овој член е ништовен. 

Член 17 
Основната организација на здружен труд која 

извршува стопанска дејност во Слободната зона, од-
носно основната организација на здружен труд за 
работната единица која извршува стопанска дејност 
во Слободната зона може да склучи договори со 
странско лице за долгорочна производна коопера-
ција, 'за деловно-техничка соработка и за приба-
вување и отстапување на материјално право на 
технологија, под условите утврдени со овој закон. 

Со договорот што се склучува според одредбата 
на став 1 од овој член се утврдуваат особено содр-
жината и обемот, како и другите услови и начинот 
на остварување на долгорочна производна коопера-
ција, деловно-техничка соработка и прибавување и 
отстапување на материјално право на технологија. 

Договорите склучени врз основа на став 2 од 
овој член се пријавуваат и евидентираат во сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи via 
енергетиката и индустријата, во рок од 30 дена од 
денот на склучувањето на договорите. 

Член 18 
За евидентирањето извршено според чл. 16 и 17 

на овој закон, сојузниот орган на управата надле-
жен за работи на енергетиката и индустријата, во 
рок од 15 дена од денот на евидентирањето, го 
известува надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина на чијашто тери-
торија се наоѓа седиштето на основната организаци-
ја на здружен труд. 

Член 19 
Организацијата на здружен труд може да вло-

жува средства во погони во Слободната зона што 
ги основале претпријатија од Република Италија. 

Врз вложувањата од став 1 на овој член се 
применува Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство. 

Член 20 
Врз организациите на здружен труд што извр-

шуваат стопанска дејност во Слободната зона не се 
применува Законот за вложување на средства на 
странски лица во домашните организации на здру-
жен труд и Законот за долгорочна производствена 
кооперација, за деловно-техничка соработка и за 
прибавување и отстапување на материјално право 
на технологија помеѓу организациите на здружен 
труд и странска лица. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
основните организации на здружен труд кои орга-
низирале работни единици за извршување на сто^ 
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папски дејности во Слободната зона се применуваат 
и врз работните организации кои во својот состав 
немаат основни организации на здружен труд а кои 
организирале работни единици за извршување на 
стопански дејности во Слободната зона. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

280. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
чл. 122 и 127а од Законот за основите на системот 
на општественото планирање и за општествениот 
план нз Југославија, Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 
1981 година, врз основа на согласноста од собрани-
јата на републиките и од собранијата на автоном-
ните покраини, донесува: 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ 
И РАМКИ МА ПОЛИТИКАТА НА ОШНТЕГ1ТБЕ-
НО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕТО НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ НЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 

ГОДИНА ВО 1981 ГОДИНА 

1. Називот на Резолуцијата за основните на-
соки и рамки на политиката на општествено-еко-
номскиот развој и за извршувањето на склучените 
договори за основите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 
1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) се 
менува и гласи: 

„ Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАМ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ВО 1981 ГОДИНА" 

2. Во точка 3 се ,вршат следните измени и до-
полненија: 

1) По став 2 се додава нов став, кој гласи: 
„Со , мерките на економската политика ќе се 

поттикнува зголемување на производството наме-
нето за извоз, намалување на застанувањето на 
производството на суровини и репродукциони мате-
ријали во однос на преработувачките капацитети и 
намалување на структурните неусогласеност во 
преработувачката индустрија и во одделните еко-
н о м а о-технолоижи целини." 

2) Во став 4 на крајот на одредбата 1) се дода-
ваат два нови става, кои гласат: 

„Најдоцна до 30 јуни 1981 година ќе се донесе, 
врз основа на самоуправно усогласените енергетски 
биланси по републиките и автономните покраини, 
енергетски биланс на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година. Поаѓајќи од петгодишниот 
енергетски биланс на. Југославија, Сојузниот извр-
шен совет, со согласност од извршните совети на 

собранијата на републиките и од извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, ќе го ут-
врди енергетскиот биланс на Југославија за 1982 
година, најдоцна до 20 декември 1981 година. 

Најдоцна до крајот на 1981 година ќе се склучи 
договор за концепцијата на долгорочниот развој .на 
енергетиката во рамките на долгорочната политика 
на развојот на Југославија и посебен договор за 
развојот и примената на нуклеарната енергија во 
енергетиката до 2000. година." 

3) По одредбата. 2) се додава одредба 2а), која 
гласи: 

.,2а) да се, преземат мерки за забрзување на из-
градбата на југословенската мрежа за пренос и 
трансформација на електрична енергија и на капа-
цитетите за секундарна преработка на нафта;". 

4) Во одредбата 3) во првата реченица по зборови-
те: „потребите на петрохемијата од суров бензин" се 
брише запирката и се додаваат зборовите:-,,и извозот 
врз основа на постојните договори за заедничко вло-
жување.". 

5) Став 5 се заменува со два нови става, кои 
гласат: 

„Заинтересираните самоуправни организации и 
заедници и општествено-политичките заедници 
треба до 30'јуни Ј981 година да склучат посебен 
договор за истражувањето на енергетските извори 
и користењето га новите видови енергија и за по-
веќенаменското користење на јагленот, со кој ќе 
се утврдат и изворите на средствата за финансира-
њето на тие истражувања. 

До крајот на јули 1981 година ќе се склучи по-
себен договор со кој ќе се разработи заедничката 
политика на програмата за истражување на миге-
ралните и други суровини и ќе се утврдат обврски-
те на учесниците на договорот за остварувањето аа 
таа политика." 

6) Досегашните ст. 3 до '7 стануваат ст, 4 до 9. 
3. Во точка 4 се вршат следните измени и до-

полненија: 
1) По став 1 се додава нов став кој гласи: 
,,Со посебни мерки на општествено-политичките 

заедници, на Југословенската народна армија и на 
самоуправните организации и заедници ќе се сти-
мулира развојот на добиточното производство на 
индивидуалните земјоделски имоти преку договара-
ње на производството и испоракиве, снабдување со 
репродукциони материјали, набавка на основно ста-
до и опрема, како и со изградба на објекти во сто-
чарството, при што треба поинтензивно да се корис-
тат површините во ридско-планинските подрачја." 

2) По став 3 се додаваат четири нови става, кои 
гласат: 

„Републиките и автономните покраини, врз осно-
ва на меѓусебно усогласени ставови за развојот на 
самоуправните организации и на заедниците од об-
ласта на производството на храна и на другите заин-
тересирани организации и заедници, до 30 јуни 1981 
година ќе ги утврдат, врз основа на единствена мето-
дологија, своите биланси на потребите, потрошувач-
ката и можностите на сопственото производство, на 
увозот и извозот, како и на потребите од резерви на 
основни земјоделски и прехранбени производи, за пе^ 
риодот од 1981 до 1985 година, а врз основа на нив ќе 
се донесат биланси на ниво на федерацијата, како ос-
нова за самоуправно спогодување и склучување на 
договори за производство и испорака на домашн-иот 
пазар и за извоз. 
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Врз основа на билансите на републиките и на 
автономните покраини, на ниво на федерацијата ќе 
се донесат. усогласени биланси на производството 
и на домашните потреби, на увозот и извозот, вклу-
чувајќи ги и стоковните резерви на ниво на феде-
рацијата за основните земјоделски л прехранбени 
производи, и тоа: пченица, брашно, пченка, ориз, 
шеќерна репка, шеќер, сончоглед, соја, маслодајна 
репка масло за јадење, тутун, говеда, свињи и овци,, 
говедско, свинско и овчо месо и волна. 

Билансите на ниво на федерацијата ќе се доне-
сат најдоцна 30 дена од донесувањето на билансите 
во републиките и во автономните покраини. 

До крајот на 1981 година ќе се донесе договор за 
остварување на политиката на развојот на агроин-
дусерискиот комплекс утврден со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина." 

3) Втората реченица на став 8 станува нов ст?ѕ. 
4) Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4, ст. 

4 до 8 стануваат ст. 9 до 13, ст. 9 до 11 стануваат ст. 
15 до 17. 

4. Во тзчка 5 став 1 на крајот на првата рече-
ница наместо точка се става запирка и сс додаваат 
зборовите: „како и побрз развој на интегралниот 
транспорт. Ќе се создаваат услови за зголемување 
на ефикасноста и безбедноста на сообраќајот." 

5. Во точка 9 став 1 на почетокот' на реченицата 
се брише зборот: „општествен". 

6. Во точка 10 во последниот став текстот пред 
зборовите: „Потребниот обем" се заменуваат со 
следниот текст: „До крајот на првото полугодие на 
1981 година ќе се склучи договор на федерацијата, 
републиките и автономните покраини со кој ќе се 
обезбедат трајни и стабилни извори за финансира-
ње на стоковните резерви и изградба на складишен 
простор,, Во^овој рок ќе се донесе програма на сто-
ковните резерви за периодот од 1981 до 1985 година 
-и, во согласност со тоа, ќе се утврди". 

7. Во точка 11 се вршат следните' измени и до-
полненија: 

1) По став 1 се додава нов. став, кој гласи: 
„Имајќи го предвид исклучително високиот 

растеж на цените во почетокот на годината, рас-
тројството на односите во примарната распределба 
предизвикани со таквиот растеж на цените, непо-
волното влијание на растежот на цените врз жив-
отниот стандард и врз конкурентската способност 
на стопанството во 1981 година ќе се преземат мер-
ки што ќе ги запрат неповолните движења на це-
ните што отстапуваат од утврдената политика на 
економската стабилизација." 

2) Во став 2 по првата реченица се додава след-
ниот текст: 

, Д е се забрза спроведувањето на Законот и соз-
давањето на институционални услови за негова 
доследна примена. До крајот на првото полугодие на 
1981 година ќе се конституираат заедници за работи 
на цените во сите републики и автономни покраи-
ни, како и други заедници за работи, на цените." 

3) Во став 3 по третата реченица се додава 
следниот текст: 

„До крајот на првото полугодие на 1981 година 
ќе се определат производите и услугите за кои е 
задолжително да се поведе постапка за самоуправно 
спогодување и општествено договорање за цените 
на ниво на федерацијата." 

4) На крајот на став 4 се додава следниот? 
текст: 

„Промени на цените на одделни производи П 
услуги ќе се вршат во согласност со основните оп-
ределувања, на начин и во рокови што се утврдени 
во Договорот за спроведување на политиката на це-
ните во 1981 година." 

8. Во точка 12 се вршат следните измеша и до-
полненија: 

1) во став 3 на крајот на одредбата 8) се додава 
следната реченица: „Федерацијата, во договор со 
републиките и автономните покраини, ќе презема 
мерки и активности за поттикнување на зголему-
вањето на вкупниот извоз и за остварување на не-
гова соодветна регионална структура." 

2) Во став 3 по одредбата 9) се додава одредба 
10) која гласи: 

,ДО) Во рамките на системските решенија и на 
материјалните можности, ќе се обезбедува селек-
тивен и навремен увоз на суровини и репродук-
циони материјали заради зголемување на произво-
дството за извоз и на производството што е суштест-
вено за основната снабденост на домашниот пазар." 

3) По став 11 се додава нов став, кој гласи: 
„Во текот на 1981 година со измени и дополне-

нија на Законот ќе се разработат и утврдат поце-
лосни механизми на долгорочната , производна коо-
перација и на деловно-техничката соработка врз. 
долгорочна основа заради зголемување на извозот, 
од овие форми на соработка со странство." 

4) На почетокот на став 15 се бришат зборовите: 
, Д е разработи" и се додаваат зборовите: „До крајот 
на првото полугодие на 1981 година, со измени на за-
конот, ќе се утврди", а на крајот на овој став се 
додава реченицата: „Во спроведувањето на царин-
ската политика ќе се води сметка за увозот на 
опремата што не се произведува во земјата за до-
говорениот развој на дејностите од посебно значење 
за вкупниот развој на земјата." 

5) По став 22 се додава нов став, кој гласи: 
„Во текот на 1981 година ќе се разгледа при-

мената и потребата од доградба на определени реш-
енија на' системот во областа на економските од-
носи со странство. Во рамките на тоа, а поаѓајќи од 
обврските утврдени во договорите за основите на 
Општествениот план на Југославија и во Опш зг-
отвениот план на Југославија, ќе се проучи фун-
кционирањето, начинот на утврдување и следење на 
остварувањето на платнобиланшите и девизно-
билансните позиции на републиките и на автоном-
ните покраини во единствениот платен и единстве-
ниот девизен биланс на Југославија, при што ќе се 
проучи и оцени можноста покрај планирањето и 
следењето на економските односи со странство врз 
основа на физичките текови да се изврши и плани-
рање и следење на девизните текови, функциони-
рањет-о на девизниот пазар во услови на дефицит 
на платниот биланс на Југославија, начинот на 
обезбедување девизни средства за финансирање н-а 
функциите и обврските на федерацијата и други 
прашања на функционирањето на системот во оваа 
област. Врз основа на тоа, ќе се донесат соодветни; 
решенија што, по можност би се применувале во 
текот на 1981 година ,а- најдоцна до 1 јануари 1982 
година," 
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h 6) Досегашните ст. 12 до 22 стануваат ст. 13 до 23. 
9. Во точка 13 се вршат следните измени и до-

полненија: 
1) На крајот на став 2 се додаваат зборовите: 

„и пласманите за кредитирање на подготовките на 
производоството на стоки и услуги за извоз и на 
извозот." 

2) По став 7 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Врз основа на договор на федерацијата, репу-
бликите и автономните покраини ќе се обезбедат 
постабилни извори на средства за кредитирање на 
извозот на опрема и бродови, технологија и изве-
дување инвестициони работи во странство на кре-
дит, поаѓајќи од договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија и за политиката на 
развојот на економските односи со странство во 
периодот од 1981 до 1985 година. 

Сојузниот извшен совет до крајот на првото по-
лугодие' на 1981 година^ 'ќе го разработи и утврди, 
врз долгорочни основи, начинот за стабилно обез-
бедување на средства за кредитирање на извозот 
на инвестициона опрема, бродови, технологија и 
инвестициони работи во странство". 

3) Став 8 се менува и гласи: 
„Федерацијата, републтште и автономните по-

краини ќе инцрфаат во првото полугодие на 1981 
година со самоуправна спогодба на банките да се 
Обезбедат, врз потрајна основа, средства за креди-
тирање на пласманот на опрема, бродови и шин-
ски возила во земјата, со насочување на соодветен 
дел од кредитниот потенцијал на банките, кој што 
може "да се користи за долгорочни пласмани." 

4) Досегашните ст. 8 до 23 стануваат ст. 10 до 25 
10. Во точка 16 се вршат следните измени и до-

полненија: 
1) По став 1 се додава нов став кој гласи: 
„Организациите на здружен труд и банките 

треба со самоуправните спогодби да насочат нај-
,голем дел од средствата за развој на производство-
то на дефицитарни суровини, енергија, основни зем-
јоделско-прехранбени производи, дејностите што 
постигнуваат позначителни резултати во извозот, 
намалувањето на увозот и решавањето на платно-
билансните проблеми на земјата, производство на 
опрема и постројки со кои се обезбедува поглемо 
техничко-технолошка ниво на стопанството и раз-
вој на магистралните сообраќај лици и на интеграл-
ниот транспорт." ^ 

2) По одредбата 6) се додаваат одредбите 7) и 8) 
кои гласат: 

„7) проширувањето и изградбата на капацитети, 
особено преработувачки, ќе се врши во согласност 
со можностите за обезбедување на енергија, суро-
вини и репродукциони материјли, првенствено" со 
здружување на труд и средства врз основите на 
остварувањето на заеднички доход; 

8) со рационално вложување во обртни сред-
ства ќе се обезбеди одржување на нормалното ниво 
на залихите и нивна поадекватна структура." 

, 3) Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 3 до 7. 
11. Во точка 17 се вршат следните измени и до-

полненија: , 

1) Во став 2 по зборовите: „растежот на просеч-
ните" се додава зборот: ,.поминални". 

2) На крајот на став се додава реченицата: 
„До крајот на 1981 година ќе се склучи договор на 
републиките и на автономните покраини за усо-
гласување на системот и политиката на даноците и 
другите давачки заради поцелосно остварување на' 
заедничките цели и на стабилизационата поли-
тика." 

12. Во точка 19 став 4 по зборот: „утврди" се 
додава ,зборот: „услови". 

13. Во точка 21 став 2 во втората реченица, 
по зборовите: „Ќе се разработи" се додаваат зборо-
вите: „во првото полугодие на 1981 година". 

14. Во точка 23 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Поаѓајќи од начелото на континуитет на пла-
нирањето, Сојузниот извршен совет во соработка со 
извршните совети на собранијата на републиките 
извршните совети на собранијата на автономните по-
краини и со други учесници во договорите за основи-
те на Планот и на Општествениот план на Југосла-
вија, ќе утврди посебна програма за извршување на 
обврските и задачите од договорите за основите на 
Планот и на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година. Со таа програма, 
што ќе се донесе до 30 јуни 1981 година, ќе се утв.р-
дат, покрај другото, и активностите врз примената 
на системските решенија, усогласувањето на однос-
ите во цените, зголемувањето на мотивираноста на 
здружениот труд за подобро стопанисување и про-
верувањето и усогласувањето на основните показа-
тели и пропорции на Планот. Навреме ќе се пове-
дува иницијатива, ќе се предлагаат и преземаат 
мерки за извршување на задачите во утврдените 
рокови и за тоа ќе се известува Собранието на 
СФРЈ. Заради што поуспешно остварување на заед-
ничките интереси и задачи ќе со иницира и поттикну-
ва самоуправно спогодување во рамките на соод-
ветните делови на здружениот труд и основање на 
заедници за планска и деловна соработка во рам-
ките на технолошките и доходовно повразните реп-
родукциони целини. 

Конкретните обврски во рамките на предвиде-
ните квантификации во делот за производната ори-
ентација и за структурните промени, Сојузниот из-
вршен совет и извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, ќе ги утврдат до крајот на 
1981 година преку и врз основа на соодветни само-
управни спогодби за основите на плановите на са-
моуправните организации и заедници за периодот 
од 1981 до 1985 година." 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 395 
26 мај 1981 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с.р. 
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282. 
. Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со член 8 став 1 од Законот за сред-
ствата за отстранување на последиците на катас-

,.трофалниот земј стрес што го погоди подрачјето на 
Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 го-
дина (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/80), Собра-
нието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 26 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВ-
ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1981 ГОДИНА УТ-
ВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТА-
СТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ 
ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Обврските на републиките и на автономните 
покраини за 1981 година, утврдени со чл, 4 и 5 од 
Законот за средствата за отстранување на после-
диците од катастрофалниот земјотре што го погоди 
подрачјето на Социјалистичка Република „Црна 
Гора во 1979 година, се утврдуваат во следните из-
носи : 

1) средства без обврска за враќање: 
Динари 

- СР Босна и Херцеговина , 703,562 131 
- СР Македонија - 318 010 083 
- СР Словенија 924,762.066 
- СР "Србија . 1.355,342.090 
- СР Хрватска 1.482 546 123 
- СР Црна Гора 96 247 300 
- САП Војводина 625 326 022 
- САП Косово 122.701.236 

2) во вид на кредит: ' 
Динари 

- СР Босна и Херцеговина 349,988.593 
- СР Македонија 158-194 845 
- СР Словенија 460,025.008 
- СР Србија 674,218.027 
- СР Хрватска 737,495.965 
- СР Црна Гора - 47,878.440 
- САП Војводина 311,069 862 
- САП Косово 61 038 010 
2, Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ'4. 

Собравме на СФРЈ 

АС бр. 385 
26 мај 1981 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с. р. 

Претседател 
на Соборот на ре-
публиките и покра-

ините, 
Зоран Полич, с. р. 

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на 
СФРЈ, во врска со член 2 став 3 и член 8 од Зако-
нот за средствата за отстранување на последиците 
од катастрофалниот земјотрес што го погоди под-
рачјето на Социјалистичка Република Црна Гора 
во 1979 година, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1981 
ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕД-
СТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ-
ТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО 
ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГО-

ДИНА 

1. Средствата утврден^ со член 4 од Законот за 
средствата за отстра,нување на последиците од ка-
тастрофалниот земјотрес што ги погоди подрачјето 
на Социјалистичка Република Црна Гора во 1973 
година, за 1981 година се намалуваат за 50,502.949,25 
динари^ по основа на ефектите на ослободувањето 
од плаќање царина и други увозни давачки за оп-
рема и репродукциони материјали што се увезен^ 
во 1979 и 1980 година за потребите на обновата џ 
изградбата на постраданото подрачје. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 386 
26 мај 1981 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с. р. 

Претседател 
на Соборот на репуб-
ликите и покраините, 

Зоран Полич, с. р. 

283. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот ча 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 9 ст. 4 и 5- од Законот за 
Наградата на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, на седницата на Сојузниот собор од 22 април 
1981 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 26 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОВ 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

За претседател на Одборот за Наградата на Ан-
тифашистичкото веќе на народното ослободување 
на Југославија се именува дипл. инж. Марко Булц, 
претседавач на Делегацијата на Собранието на СР 
Словенија во Соборот на републиките и покраините 



на Собранието на СФРЈ и член на Одборот за На-
градата на Антифашистичкото веќе на народното 
Ослободување на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр.402 
86 мај 1981 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с. р. 

Претседател 
на Соборот'на ре-

публиките . и по- Претседател 
краините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, с. р. Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 

284. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот ча 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; а во врска со член 3 став 4 од Законот за 
,Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде". Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата 
на Сојузниот собор од 22 април 1981 година и па 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 26 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ' ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ" 

И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ 
ОДБОР 

I 

За претседател на Управниот одбор на Фондот 
За унапредување на ликовната уметност ,.Мота 
Пијаде" се именува Михаило Звицер, претседател 
на Претседателството на Покраинската конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Косово и член на Управниот одбор на Фондот 
,за унапредување на ликовната уметност „Моша 
Пијаде". 

И 

Управниот одбор на Фондот за унапредување 
на ликовната уметност „Моша Пијаде" го сочину-
ваат следните членови што ги избраа собранијата 
на републиките односно собранијата на автономии-
те покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина: 

1 Алија Кучукалиќ, академски вајар од Са-
раево; 

2. Миливое Унковиќ, академски сликар од Са-
раево; 

од Социјалистичка Република Македонија; 
1. Боро Митриќевски, академски вајар; 
2. Пеце Видимче, академски сликар; 
од Социјалистичка Република Словенија; 
1. Андре! Јемец, академски сликар, декан иа 

Академијата за ликовна уметност во Љубљана; 
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2. Петер Кречич, историчар на уметноста, уп-
равник на Музејот на архитектурата во Љубљана; 

од Социјалистичка Република Србија; 
1. Јефта Јефтовиќ. директор на Народниот му-

зеј во Белград; 
2. Божа Продановиќ, академски сликар; 
од Социјалистичка Република Хрватска; 
1. Божо Бек, музејски советник во Галериите 

ма град Загреб; 
2, Стипе Сикирица, академски вајар и профе-

сор на Академијата за ликовни уметности во Заг-
реб; 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 
1. Слободан Ѓуриќ, академски сликар, претсе-

дател на Здружението на ликовните уметници ма 
Црна Гора; 

2. Ѓорше Правиловиќ, академски сликар од 
Херцег Нови; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина: 

Табор Си лаги. ликовен уметник од Суботчца; 
од Социјалистичка Автономна Покраина Ко-

сово: 
Михаило Звицер. претседател на Претседател-

ството ва Покраинската конференција на Соција-
литичкиот сојуз на работниот народ на Косово. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 403 

26 мај 1981 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ. 

Иван Кукоч, с. р. 

Претседател 
на Соборот на ре-
публиките и по- Претседател 

краините. на Сојузниот собор. 
Зоран Полич, с. р. Става Томашевиќ-Арнесен, с. р, 

285. 

Врз, основа на член 83 став 1 точка 8, во врска 
со член 93 од Законот за основите на системот на 
цените и за оштест.1 еп ата контрола на цените 
(„Службен лист на ,СФРЈ", бр 1/80 и 38/80), ^тос-
тот на Сојузната заедница за работи на цените, на 
4 седница одржана на 3 март 1981 година, донесе 

С Т А Т У Т 

НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА 

НЕМИТЕ 

Т. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се уредуваат: внатрешната орга-

низација на Сојузната заеднина за работите на це-
ните (во натамошниот текст: Сојузната заеднина), 
меѓусебните односи на Советот на Сојузната заед-
ница, претседателот на Сојузната заеднина, сек-
ретарот на Сојузната заедница и Работната заец ни-
ца на Сојузната зедница и органите на управува- 
ње со Работната заедница на Сојузната заедница и се 
утврдуваат актите гиго ти донесува Советот на Сојуз-
ната заедница и самоуправните општи РКТИ што ГИ 
донесуваат органите на управување со Работната 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Г Страна 794 - Број 30 



г Петок, 29 мај 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 30 - Страна 11 

заедница, во согласност со Советот на Сојузната за-
едница, како и други прашања што се од значење 
за работата на Сојузната заедница. 

Член 2 
Сојузната заедница е општестзено-празно лице 

со права, должности и одговорности што ги има врз 
основа на Уставот на СФРЈ, сојузниот закон, Са-
моуправната спогодба за основање на Сојузната за-
едница за работи на цените и овој статут. 

Седиштето на Сојузната заедница е во Белград, 

Член 3 
Сојузната заедница има печат, штембил и че-

личен жиг. 
На печатот на Сојузната заедница се наоѓа на-

зивот: Сојузна заедница за работи на цените и грб 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

На штембилот на Сојузната заедница се наоѓа 
називот: Сојузна заедница за работите на цените. 

Називите на печатот и на штембилот се испи-
шани на јазиците на народите на Југославија. 

Видот, формата ' и димензиите на. печатот, на 
штембилот и на жигот ги определува Советот на 
Сојузната заедница. 

Член 4 
Сојузната заедница ги врши задачите и рабо-

тите во областа на цените на производите и услу-
гите од надлежноста на федерацијата, утврдени со 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените, со друг сојузен 
закон, со Општествениот договор за Сојузната за-
едница за работите на цените (во натамошниот текст: 
Општествениот договор и со. Самоуправната спо-
годба за основање на Сојузната заедница за работите 
на цените (go натамошниот текст: Самоуправната 
спогодба). 

Сојузната заедница во својата работа е само-
стојна и работи врз основа на сојузните закони и 
други прописи, Општествениот договор и Самоуп-
равната спогодба, овој статут и дрзти акти што ги 
донела, како и самоуправните спгодби и општестве-
ните договори што ги склучила или кон кои прис-
тапила, и е одговорна, во рамките на своите права 
и должности, за нивното извршување односно при-
менување. 

Член 5 
Надзор над работата на Сојузната заедница, 

освен надзорот во поглед на јавните' овластувања 
утврдени со сојузен закон, остваруваат основачите 
на Сојузната заедница преку своите делегати во Со-
ветот на Сојузната заедница, со разгледување на 
извештаи за работата на Сојузната заедница и из-
вестувања за проблемите што се јавуваат во рабо-
тата на Сојузната заедница, како и на друг подобен 
начин. 

Член 6 
Во вршењето на задачите и работите од својот 

делокруг, Сојузната заедница соработува со репу-
бличките и покраинските заедници за работи на 
цените, со органите и организациите на федерацијата, 
со општествено-политичките и општествените ор-
ганизации и со други самуправни организации и 
заедници, со Стопанската комора на Југославија, 
како и со научните и други специјализирани орга-
низации. 

За остварувањето на оваа соработка се грижат, 
во рамките на своите надлежности, претседателот 
на Советот на Сојузната заедница и претседателот 
на Сојузната заедница. 

Член 7 П 
Сојузната заедница ги известува учесниците на 

Општествениот договор и на Самоуправната спо-
годба, органите и организациите на федерацијата, 
општествено-политичките организации и организи-
раните потрошувачи за појавите и забележувањата 
во развојот на општествено-економските односа 
што ги уочува во извршувањето на задачите и ра^ 
ботите од својот делокруг и предлага односно презел 
ма мерки за чие предлагање односно преземање, е 
овластена. 

Сојузната заедница е должна редовно и навре-
мено вистинито и целосно да ги известува учесник 
ците на Општествениот договор и на Самоуправна-
та спогодба за својата работа и работење, како иза ' 
проблемите што се јавуваат во вршењето на зада-
чите и работите, а посебно за сите заклучоци, од-
луки и други акти на своите органи што ег од ин^ 
терес за учесниците на Општествениот договор и на 
Самоуправната спогодба. 

Член 8 ' u 

Заради остварување на начелото на јавност вФ 
работата, органите на Сојузната заедница се долж-
ни преку средствата за јавно информирање да ја 
известуваат јавноста за прашањата од својот дело-
круг, како и за мерките за нивното решавање, што се 
од интерес за работните луѓе и граѓаните. 

Советот на Сојузната заедница донесува шм 
собна одлука со која се утврдуваат видови на ин-
формациите податоци и документи што се сметаат 
за деловна или друга тајна или што од други при-
чини не можат да се објавуваат. 

Член 9 '! 
Сојузната заедница донесува годишна програ-

ма за работа. Со годишната програма за работа се 
утврдуваат основните задачи и работи од делокру-
гот на Сојузната заедница. 

Врз основа на годишната програма за работа 
од став 1 на овај член Сојузната заедница утврдува' 
тримесечни планови на работата во кои поблиску cei 
разработуваат задачите и работите, се утврдуваат 
носителите и роковите за извршување. 

Сојузната заедница е должна, пред донесува-
њето0 на програмата за работа, да побара мислење 
од з'чесниците на Општествениот договор и на Са-
моуправната спогодба. 

Програмата за работа и плановите на работата 
на Сојузната заедница ги предлага и нивното из-
вршување го следи претседателот на Сојузната за-
едница. 

II. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНА-
ТА ЗАЕДНИЦА 

Член 10 ' 
Внатрешната организација на Сојузната заед-

ница се утврдува така што со неа се обезбедува на-
времено, економично, успешно и целесообразнр из-
вршување на задачите и работите заради кои е ос-
нована Сојузната заедница. 

Организацијата на Сојузната заедница се утв-
дува во согласност со законот, Општествениот до-
говор и Самоуправната спогодба. 

Член И ' 
Органи на Сојузната заедница се: " 
— Советот на Сојузната заедница; 
— претседателот на Сојузната заедница. 
Сојузната заедница има секретар. 
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1. Совет на Сојузната заедница 

Член 12 
Советот на Сојузната заедница во натамошниот 

текст: Советот) има 43 членови. 
Сојузниот извршен совет во Советот именува и 

разрешува 7 членови од редот на своите членови 
и од редот на функционерите кои раководат со ра-
ботата на сојузните органи на управата односно на 
сојузните организации. 

Стопанската комора на Југославија и другите 
општи здруженија делегираат во Советот 25 чле-
нови. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
'Југославија, Сојузот на синдикатите на Југослави-
ја, Организацијата на потрошувачите на ниво на 
федерацијата, извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини делегираат во Советот по 
еден член. 

Учесниците на Општествениот договор го утвр-
дуваат начинот на изборот, на именувањето и трае-
њето на мандатот за својот член на Советот, кого 
што го именуваат односно делегираат. 

Член 13 
Покрај задачите и работите од член 83 на Зако-

нот за основите на системот на цените и за општес-
твената контрола на цените, како и другите задачи и 
работи предвидени со сојузен закон, Советот: 

— донесува општи акти. поединечни акти, зак-
лучоци и препораки; 

— склучува самоуправна спогодба за меѓусеб- ' 
вите права, обврски и одговорности на работниците 
во Работната заедница на Сојузната заедница и 
Сојузната заедница,, на предлог од претседателот 
на Сојузната заедница; 

— дава согласност на самоуправниот општ акт 
за организацијата и работата и за систематизаци-
јата на задачите и работите во Работната заедница 
на Сојузната заедница; 

— ги именува раководните работници — секре-
тари во Сојузната заедница, во согласност со, Оп-
штествениот договор за кадровската политика во 
'федерацијата, на време од четири години; 

— го утврдува личниот доход и другите прима-
л а за претседателот и на секретарот на Сојузната 
заедница и на раководните работници — секретари 
во Сојузната заедница;' 

— донесува одлуки и дава насоки во ирска со 
општонародната одбрана и општествената самоза-
штита; 

— донесува други акти од значење за работата 
на Сојузната заедница. 

" Член 14 
Советот избира претседател на Советот од ре-

дот на своите членови. 
Мандатот на претседателот на Советот трае ед-

на година. 

Член 15 ! 

Советот е самостоен во својата работа. 
' Одлуките од својот делокруг Советот ги доне-
сува на седнР1ца. 

Седниците на Советот се одржуваат по потреба, 
односно во случаите предвидени со сојузен закон. 

Одлуките на Советот, по правило, се донесуваат 
Со јавно гласање на членовите на Советот. 

Седниците на Советот се јавни. 
Во интерес на општонародната одбрана, општес-

твената самозаштита, зачувувањето на деловна или 
друга тајна, како и заради одбегнување на прерани-
те информации што би можеле да пр-едизвикаат не-

мир на пазарот и вознемирување на јавноста, Со-, 
ветот може да одлучи јавноста да се исклучи од 
одделна седница или од дел на седница на Советот. 

Член 16 
Седница на Советот свикува и со неа претседа-

ва претседателот на Советот. 
Ако претседателот на Советот е отсутен или 

спречен, седница на Советот свикува и со неа прет-
седава членот на Советот кого што ќе го определи 
претседателот на Советот. 

Член 17' 
Седница на Советот може да се одржи ако се 

присутни повеќе од половината членови на Сове-
тот. 

Услов за одржување седница на Советот, исто 
така, е на седницата да присуствуваат повеќе од 
половината делегати на Стопанската комора на Ју-
гославија и на другите општи здруженија. 

Член 18 
За работата на седницата на Советот се води 

записник. 
Член 19 

Советот донесува деловник за својата работа. 
Со деловникот од став 1 на овој член поблиску 

се регулираат начинот на работа на Советот и на 
неговите работни тела, а особено подготвувањето и 
свикувањето на седници, текот и начинот на воде-
њето на седниците, начинот на одлучување, воде-
њето и составувањето на записници, како и други 
прашања од значење за работата на Советот. 

РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ 

Одбори и други работни тела на Советот 

Член 20 
Работните тела на Советот се формираат заради 

разгледување на одделни прашања од делокругот 
на Советот, како и за давање мислења и предлози 
за тие прашања, заради што поефикасно извршува-
ње на задачите и работите од делокругот на Со-
ветот. 

Прашањата од делокругот на Советот се раз-
гледуваат во рамките на делокругот на работните 
тела на Советот, утврден со овој статут. 

Член 21 
Советот формира работни тела како постојани 

или повремени. 
Постојани работни тела се одборите на Советот 

за работи на цените. 
Повремени работни тела се комисиите, работни-

те групи и др. 
Член 22 

Во извршувањето на задачите и работите од сво-
јот делокруг работните тела на Советот меѓусебно со-
работуваат и ја усогласуваат својата работа за пра-
шањата што се во делокругот на повеќе работни тела, 
односно што се од поширок интерес за извршување 
на задачите и работите на Сојузната заедница. 

Член 23 ' 1 
Се формираат шест одбори на Советот за рабо-

ти на цените (во натамошниот текст: одбори на 
Советот), и тоа: 

— Одбор за металургија и преработка на ме-
тали; 

— Одбор за енергетика, хемија и гума; 
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— Одбор за производство и преработка на дру-
ги индустриски производи; 

— Одбор за земјоделство и преработка; 
— Одбор за услуги и промет; 
— Одбор за следење и анализа на цените, за 

примена на системот на цените и за примарна рас-
пределба. 

Советот може да формира и други одбори како 
постојани работни тела на Советот. 

Член 24 
Членовите на одборите на Советот ги именува 

Советот од редот на своите членови, на претставни-
ците на потписниците на Самоуправната спогодба 
кои немаат свој делетаг во Советот, на претставни-
ците на организираните потрошувачи, како и на 
претставниците на други самоуправни организации 
и заедници. 

Претседателот на одборот, на Советот го имену-
ва Советот од редот на своите членови. Мандатот 
на претседателот трае една година. 

Секретарот на одборот на Советот го именува 
Советот на предлог од претседателот на Сојузната 
заедница. 

Одборите на Советот имаат пет до 11 членови, а 
конкретниот број на членовите за одделен одбор на 
Советот го утврдува Советот. 

Член 25 
Одборите на Советот ги следат движењата и 

односите на цените на производите и услугите од 
надлежноста на федерацијата и, во врска со тоа, 
подготвуваат и му предлагаат на Советот соодветни 
мерки и активности. 

Во рамките на својот делокруг, одборите на 
Советот ги следат и разгледуваат и движењата и 
односите на цените во целина, без оглед на тоа во 
чија се надлежност и заради тоа остваруват соработ-
ка со соодветните работни тела на републичките и 
покраинските заедници за работи на цените. 

Член 26 
Во извршување на своите задачи и работи, од-

борите на Советот ги разгледуваат предлозите и 
другите материјали, во врска со: 

— предлозите на мерки на економската поли-
тика и влијанието на тие мерки врз пазарните ус-
лови во кои се формираат цените; 

— начинот на применување на критериумите 
при формирањето на цените; 

— предлозите за пропишување на мерки за не-
посредна контрола на цените во случаите кога со 
мерките на економската политика не може да се 
обезбеди стабилност на пазарот; 

— предлозите за измени на подзаконските акти, 
на самоуправните спогодби, односно општествените 
договори за цените; 

— предлозите за поведување постапка за само-
управно спогодување односно општествено догова-
рање за цените во случаите кога стабилноста на 
пазарот за остварување на општествениот план или 
други посебни општествени интереси бараат спогод-
бено односно договорно уредување на цените. 

Одборите на 'Советот му даваат предлози на 
Советот за оцена на степенот на остварената сора-
ботка на Сојузната заедница со републичките и по-
краинските заедници за работи на цените, со орга-
ните и организациите на федерацијата, со општес-
твено-политичките организации, со организациите 
на здружен труд, со општите здруженија и со сто-
панските комори и му предлагаат соодветни мерки, 

Член 27 i 
Одборот на Советот за следење и анализа на 

цените, за примена на системот на цените и за при-
марна распределба врз основа на следењето, согле-
дувањето и анализата на Работната заедница, ги 
разгледува: 

— информациите и анализите на тену штето и 
долгорочното движење на цените што се однесуваат 
на сите видови цени; 

— влијанието на мерките на економската по-
литика врз движењето на цените; 

— влијанието на светските цени врз движење^ 
то на домашните цени;" 

— утврдувањето на текуштата политика на це-
ните и следењето на нејзиното спроведување; 

— основите за утврдување на долгорочната 
политика на цените; 

— примената на системот на цените и предло-
зите за негово усовршување; 

— влијанието, на примарната распределба врз 
економската положба на одделни дејности на сто-
панството, меѓусебните односи на домашните цени и! 
паритетните односи на домашните и странските 
цени. 

Член 28 
Составот и задачите на повремените работни 

тела се определуваат со одлуката на Советот со која 
се формира работното тело. Задачите, покрај дру-
гото, го опфаќаат проучувањето на определени пра-
шања, утврдувањето на фактите и давањето на 
предлози или мислења. 

Член 29 
Врз работата на работните тела на Советот се 

применуваат одредбите на деловникот за работа на 
Советот, што се однесуваат на работата ,на работ-
ните тела на Советот. 

2. Претседател на Сојузната заедница 

Член 30 
Претседателот на Сојузната заедница ја прет-

ставува, застапува и потпишува Сојузната заедница 
и е одговорен за законитоста на работата на Со-
јузната заедница. 

Член 31 
Претседателот на Сојузната заедница го избира 

и разрешува Советот, во согласност со Сојузниот 
извршен совет, на четири години, а може да биде 
избран на истата должност најмногу двапати едно-
подруго. 

Член 32 
Претседателот на Сојузната заедница се грижи 

за спроведувањето на одлуките, заклучоците и дру-
гите акти на Советот, за остварувањето на соработка 
со републичките и покраинските заедници за ра-
боти на цените и со органите и организациите на 
федерацијата, како и со оппгтествено-политичките 
организации и други самоуправни организации и 
заедници. 

Претседателот на Сојузната заедница се грижи 
работата на Сојузната зедница да биде во соглас-
ност со интересите на здружениот труд и со заед-
ничките и општите општествени интереси. 

Член 33 
Претседателот на Сојузната заедница ги врши 

задачите и работите утврдени, со член 88 од Законот 
за основите на системот на цените и за општестве--
ната контрола на цените. 

Покрај задачите и работите од став 1 на овој 
член претседателот на Сојузната заедница: ' -
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— формира работни групи заради разгледување 
и проучување на определени прашања; 

— врши задачи и работи и презема дејствија 
во спроведувањето на подготовките за општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита, во со-
гласност со сојузниот закон и со овој статут; 
- — врши и други задачи и работи од својот дело-

круг што се од значење за работата на Сојузната 
Заедница. 

Член 34 
На претседателот на Сојузната заедница во не-

говата работа му помагаат раководните работници 
— секретари во Сојузната заедница. 

Секретарите во Сојузната заедница за својата 
работа и за работата' на секторите со кои раково-
дат му одговараат на Советот, на претседателот на 
Сојузната заедница и на органите на Работната за-
едница на Сојузната заедница. 

Во извршувањето на своите задачи тие се дол-
жни меѓусебно да соработуваат и да обезбедуваат 
заедничка работа во вршењето на задачите и ра-
ботите на Сојузната заедница. 

Член 35 
Претседателот на Сојузната заедница, во слу-

ча ј на негова отсутност или спреченост, го замену-
ва лицето што ќе го определи Советот. 

Член 36 
Претседателот на Сојузната заедница, во рам-

ките на своите овластувања, може да им даде ов-
ластување и на други лица да ја претставуваат 
Односно застапуваат Сојузната заедница. 

Овластувањето од став 1 на овој член, по пра-
вило, се дава во форма на пишуван акт, со кој се 
утврдува обемот и содржината на овластувањето, 
односно правата и должностите на овластеното лице. 

Член 37 
Во Сојузната заедница постои колегиум како 

советодавно тело на претседателот на Сојузната за-
едница за вршење на задачите и работите од дело-
кругот на Сојузната заедница. 

Колегиумот го сочинуваат: претседателот на 
Сојузната заедница, секретарот на Сојузната заед-
ница и секретарите во Сојузната заедница. 

Во работата на колегиумот можат, по покана, 
да учествуваат и одделни рабтници од Работната 
заедница. 

Начинот на работата На колегиумот се утврдува 
со деловник што го донесува претседателот на Со-
јузната заедница. 

3. Секретар на Сојузната заедница 

Член 38 
Секретарот на Сојузната заедница го именува и 

разрешува Советот, на период од четири години, со 
тоа што на истата должност може да биде повторно 
именуван само уште еднаш. -

Член 39 
Секретарот на Сојузната заедница му помага на 

претседателот на Сојузната заедница во вршењето 
на задачите и работите од неговиот делокруг и во 
спроведувањето на одлуките и заклучоците на Со-
ветот. 

1 Член 40 1 
Секретарот на Сојузната заедница ја застапува 

Сојузната заедница во имотните и други празни 
односи. 

Секретарот на Сојузната заедница е наре?дбода-
вец за извршувањето на финансискиот план на 
Сојузната заедница. 

Член 41 
Секретарот на Сојузната заедница е раководи-

тел на Работната заедница на Сојузната заедница, 
која ја организира и усогласува работата на Работ-
ната заедница, се грижи за вршењето на задачите 
и работите што ги вршат работниците во Работната 
заедница и ги извршува одлуките на органите на 
Сојузната заедница што се однесуваат на Работна-
та заедница и одлуките на органите на Работната 
заедница на Сојузната заедница. 

Работна зџедиица на Сојузната заедница 

Член 42 
Во Сојузната заедница се формира Работна за-

едница. 
Член 43 

Сите работници на работа во Сојузната заедни-
ца претставуваат една Работна заедница. 

Член 44 
Претседателот на Сојузната заедница, секрета-

рот на Сојузната заедница и секретарите во Сојуз-
ната заедница ги остваруваат своите самоуправни 
права во Работната заедница на Сојузната заедница, 
освен правата за кои законот предвидува да ги ос-
тваруваат на друг начин. 

Член 45 
Работниците во Работната -заедница вршат уп-

равни, стручни, аналитички, правни, администра-
тивни, истражувачки, помошни и слични работи, ф 
согласност со Самоуправната спогодба за меѓусебни-
те права, обврски и одговорности. 

Член 46 
Со Правилникот за организацијата и работата 

на Работната заедница се утврдуваат организацио-
ните единици на Работната заедница и нивниот де-
локруг, начинот на раководењето, начинот на рабо-
тата во извршувањето на задачите и работите, како 
и правата, обврските и одговорностите на работни-
ците во вршењето на работите и задачите. 

Со Правилникот за систематизацијата н а ' з а д а -
чите и работите се утврдуваат називите и распоре-
дот на задачите и работите по организациони еди-
ници, описот на работите и задачите за секој 
работник, условите потребни за работа на однос-
ните работи и задачи, вкупниот број на работници 
и бројот на приправници потребни за вршење на 
работите и задачите. . 

Член 47 
Како организациони единици во работната за-

едница се формираат шест сектори и две одделе-
нија, и тоа. 

— Сектор за металургија и преработка на ме-
тали; 

— Сектор за енергетика, хемија и гума; 
— Сектор за производство и преработка на дру-

ги индустриски производи; 
— Сектор за земјоделство и преработка; 
— Сектор за услуги и промет; 
— Сектор за следење и анализа на' цените, за 

примена на системот на цените и за примарна рас-
пределба; 
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— Одделение за правни работи; 
— Одделение за организационо - кадровски и оп-

шти работи. 
Член 48 

Во Работната -заедница се поттикнува и се раз-
вива соработката и тимската работа на работниците 
внатре во секторот и одделението, како и на работ-
ниците од другите сектори и одделенија. 

За' секоја конкретна работа во секторот, рако-
водителот на секторот опоеделува раководител кој 
раководи со тие работи и,, заедно со работниците 
што ги вршат тие работи, одговара за работите пред 
ракводителот на секторот односно одделението. 

Член 49 I 
За извршувањето на одделни посложени работи 

и задачи, во Работната заедница можат да се фор-
мираат постојани или повремени работни групи и 
други работни тела што се составени од работници 
во Работната заедница" и од надворешни соработ-
ници. 

Постојаните или повремените работни тела за 
вршење на одделни посложени задачи и работи ги 
формира секретарот на Сојузната заедница и ги оп-
ределува нивните раководители. 

Определениот раководител на постојано или на 
повремено работно тело го утврдува планот на ра-
ботата, организацијата и другите работи и задачи 
за работа на тоа работно тело. 

Член 50 
Работниците во Работната заедница ги оствару-

ваат своите самоуправни права, должности и ОДГО-
ВОРНОСТИ согласно со самоуправните општи акти на 
Работната заедница, во согласност со законот. 

Член' 51 
Работната заедница, во согласност со законот 

и со Самоуправната спогдба склучена со Сојузната 
заедница, донесува самоуправна спогодба за здру-
жување на трудот на работниците во Работната 
заедница, статут на Работната заедница и други са-
моуправни општи акти. 

Член 52 
Работниците во Работната заедница го стекну-

ваат доходот на Работната заедница на начинот ут-
врден со Законот и со Самоуправната спогодба. 

Работниците во Работната Заедница непосредно 
стекнуваат доход во Работната заедница со слобод-
на размена на трудот со Сојузната заедница, од 
приходите што таа ги стекнува по основ на сред-
ствата од буџетот за вршењето на задачите и ра-
ботите и од надоместите за вршењето на услуги, во 
согласност со Самоуправната спогодба. 

Работниците во Работната заедница, во рамки-
те на доходот на Работната заедница, стекнуваат 
средства за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка, во согласн-ост со начелото на распределба 
според трудот и со општествено-з^тврдените основи 
на распоеделбата што важат за организациите на 
здружен труд. 

Член 53. 
Доходот на Работната заедница работниците го 

распоредуваат на средства за лични доходи и на 
средства за заедничка потрошувачка, во согласност 
со одредбите на законот, Општествениот договор, 
Самоуправната спогодба, овој статут и самоуправ-
ните општи акти. 

Утврдувањето и распоредувањето на средствата 
од став 1 на овој член се врши со финансискиот 
план, а конечна пресметка и распределба со заврш-
ната сметка. 

Член 54 
Донесувањето на финансискиот план и на заврши 

ната сметка на Работната заедница се уредува со  
статутот на Работната заедница. 

Член 55 
Основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка ги утврдуваат работниците во Работната за- 
едница со самоуправен општ акт, во согласност со. 
начелото на распределба според трудот. 

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА СОВЕТОТ, ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА, 
СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА И 
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗНАТА' 
ЗАЕДНИЦА И ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ' 

СО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 56 
Во остварувањето на своите функции, Советов 

може да бара од претседателот на Сојузната заедни-
ца со повремени извештаи за работата, со поднесуваа 
ње на информации, анализи или на друг подобен на-
чин да го известува Советот за работата на Сојуз-
ната заедница.^ 

Претседателот на Сојузната заедница го утвр-
дува предлогот на извештајот за работата на Сојуз-
ната заедница кој содржи податоци за извршува-
њето на задачите и работите од. делокругот на; 
Сојузната заедница, а особено за: 

— извршувањето на годишната програма за ра-а 
бота; 

— извршувањето на планот на работата на Р а -
ботната заедница: 

-ч извршувањето на задачите и работите што' 
и ги доверил Советот; 

— организационата, кадровската и техничката 
оспособеност на Работната заедница на Сојузната 
заедница; 

— други прашања што се од посебно значење! 
или интерес за работата на Сојузната заедница и 
на Работната заедница. 

Член 57 
По Повод разгледувањето на извештајот на" 

Сојузната заедница од члтен 56 на овој статут, Сове-
тот зазема ставови за прашањата на кои се однесу-
ва извештајот, како и за мерките што треба да се 
преземат за решавање на тие прашања и за тоа 
донесува заклучоци. 

Член 53 
Претседателот на Сојузната заедница го обез-

бедува, во рамките на своите овластувања, спрове-
дувањето на одлуките, заклучоците, насоките И 
препораките на Советот и за тоа го известува Со-
ветот. 

Член 59 
Ако претседателот на Сојузната заедница смета 

дека акт на Советот не е во согласност со Уставот 
на СФРЈ, со сојузниот закон, со Статутот или со 
друг самоуправен општ акт на Сојузната заедница 
за тоа ќе го предупреди Советот. 

АКО Советот и по предупредувањето остане при; 
својот акт, претседателот на Сојузната заедница, во 
рок' од три дена од денот на предупредувањето, ќе 
го извести Сојузниот извршен совет. 

Член 60 
Односите помеѓу ,Сојузната заедница и Работ-

ната заедница се уредуваат со Самоуправната спо-
годба за меѓусебните права, обврски и одговорности. 

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој1 

член се утврдуваат: 
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— работите и задачите што Работната заедница 
ги врши за Сојузната заедница; 
. — основите и мерилата за стекнување на дохо-

дот на Работната заедница; 
— средствата на Работната заедница и овлас-

тувањата во поглед на средствата; 
' — положбата на Работната заедница, овласту-

вањата и одговорностите за вршењето на работите 
задачите; 

' — основните услови во поглед на структурата 
на работите и задачите и на квалификационата 
Структура на кадрите во Работната заедница; 

- — остварувањето на меѓусебните односи на Ра-
ботната заедница и органите на Сојузната заед-
ница; 

— начинот на решавањето на меѓусебните 
спорови; 

— програмата за работа и извештајот за рабо-
тата на Работната заедница; 

— други прашања сврзани за извршувањето на 
работите и задачите на Работната заедница. 

Член 61 
Секретарот на Сојузната заедница, во органи-

зирањето и раководењето со работата на работни-
ците во Работната заедница заради остварување на 
работите и задачите, непосредно соработува со 
претседателот на Сојузната заедница. 

Секретарот на Сојузната заедница, непосредно 
И во соработка со секретарите во Сојузната заедни-
на и во договор со претседателот на Сојузната за-
едница, ја организира работата на работниците во 
Работната заедница врз извршувањето на работите 
и задачите предвидени со програмата и со планот 
на работата на Работната заедница, го координира 
процесот на работата на Работната заедница и ги 
извршува одлуките на Советот на Работната заед-
ница. 

За својата работа, секретарот на Сојузната за-
едница им одговара на органите на Сојузната заед-
ница и на органите на Работната заедница. 

Член 62 
Секретарот на Сојузната заедница, во рамките 

на своите права и должности, го обезбедува спро-
ведувањето на општите акти на Сојузната заедница 
и на самоуправните општи акти на Работната за-
едница. 

Член 63 
Работната заедница, на барање^ од претседате-

лот на Сојузната заедница, е должна да поднесуваа 
извештаи во врска со вршењето на работите и зада-
чите од делокругот на Сојузната заедница. 

Член 64 
Органите на Сјузната заедница не можат да го 

пренесуваат правото на одлучување од својот де-
локруг врз Работната заедница на Сојузната заед-
ница. 

- IV. АКТИ ШТО ГИ ДОНЕСУВА СОВЕТОТ 

Член 65 
Покрај актите што ги донесува врз основа на 

законот, Советот ги донесува и следните општи 
акти: 

— правилник за утврдување кои податоци и 
исправи претставуваат деловна или друга тајна; 

— правилник за општонародната одбрана и 
општествената самозаштита; 

— други општи акти. 

V. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ ШТО ГИ ДО-
НЕСУВААТ ОРГАНИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕД-

НИЦА ВО СОГЛАСНОСТ СО СОВЕТОТ 

Член бб 
Работната заедница на Сојузната заедница е 

должна да ги доставува на согласност до Советот 
самоуправните општи акти, и тоа: 

— правилникот за организацијата и работата на 
Работната заедница на Сојузната заедница; 

— правилникот за систематизацијата на рабо-
тите и задачите во Работната заедница на Сојуз-
ната заедница. 

Член 67 
Сите општи акти на Сојузната заедница и са-

моуправните општи акти на Работната заедница ра 
Сојузната заедница мораат да бидат во согласност 
со овој статут. 

Член 68 
Во согласност со Законот и Статутот, Советот 

ги донесува следните акти: 
— општи акти; 
— поединечни акти; 
— заклучоци; 
— препораки. 

Член 69 
Општи акти што ги донесува Советот се: 
— правилник; 
— одлука како општ акт; 
— деловник; 
— упатства; 
— решенија. 
Поединечни акти на Советот се одлуките. 

Член 70 
Со одлука Советот решава за прашања од об-

ласта на работењето на Сојузната заедница, како и 
за други случаи определени со општите акти на Со-
јузната заедница. 

Член 71 
Со упатство Советот го пропишува начинот на 

работата и постапувањето на Сојузната заедница 
во извршувањето на одделни задачи и работи. 

Член 72 
Со решение, како со општ акт, Советот уредува 

определени прашања, кога за тие прашања не ре-
шава со друг општ акт. 

Советот донесува решение и кога решава за 
управни работи, како и кога во вршењето на сво-
ите овластувања или во своето работење донесува 
поединечен акт. 

Со заклучок Советот уредува определени пра-
шања од внатрешната организација и односи во 
Работната заедница на Сојузната заедница, ги оп-
ределува работите и задачите и рамките на работа-
та на стручните и другите, служби на Работната 
заедница на Сојузната заедница, зазема ставови за 
прашањата што ги разгледува и уредува други пра-
шања, ако со овој статут не е определено тие праг 
шања да ги регулира со друг акт. 
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VI. СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ-
ТЕ И РАБОТИТЕ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИ-ЦА 

Член 73 
Средствата за работа на Сојузната заедница, во 

согласност со Законот, се обезбедуваат во буџетот 
на. ф е д е р а ц и ј а и од надоместите за услуги што 
Сојузната заедница ги врши во согласност со овој 
статут. 

^ Средствата за работа на Сојузната заедница се 
утврдуваат зависно од обемот на задачите и рабо-
тите, утврдени во програмата за работа на Сојузната 
заедница и од условите за извршување на" тие за-
дачи и работи. 

Од приходите што Сојузната заедница ќе ги 
оствари според законот, се намируваат: 

— трошоците за вршење на задачите и работи-
те на Сојузната заедница; 

— средствата за работа на Работната заедница; 
— средствата за лични доходи и за заедничка 

потрошувачка на работниците во Работната заед-
ница. 

Член 74 
Средствата за лични доходи и другите прима-

ња на претседателот на Сојузната заедница, на се-
кретарот на Сојузната заедница и на секретарите 
во Сојузната заедница ќе се утврдат во согласност 
со општествените основи и мерила што важат за 
органите на федерацијата. 

Член 75 
Советот го утврдува начинот на остварувањето 

и височината на надоместот за работите и услугите 
што Сојузната заедница ги врши на барање од са-
моуправните организации и заедници или од над-
лежните органи на оптлтествено-политичките заед-
ници за работи што не се опфатени со програмата 
за работа на Сојузната заедница. 

VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕ-
СТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Член 76 
Сојузната заедница учествува во подготовките 

за општонародна одбрана и општествена самоза-
штита и ги врши задачите pi работите што ќе fa ги 
стават во должност надлежните органи, во согла-
сност со Уставот на СФРЈ, сојузните закони и про-
писите од областа на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита. 

Подготовките за општонародна одбрана и оп-
штествена самозаштита се составен дел на редовните 
задачи и работи на Сојузната заедница. 

Член 77 
Во остварувањето на поставените задачи во об-

ласта на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, Сојузната заедница соработува со ор-
ганите на федерацијата, со општествено-политич-
ките и другите општествени организации и со само-
управните организации и заедници во федераци-
јата. 

Член 78 
Општествена самозаштита во Сојузната заед-

ница и во Работната заедница се организира зарзли 
оневозможување на: противправно присвојување на 
општествената сопственост; несовесно извршување 
на задачите и работите; непријателска дејност и 
влијанија насочени против Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, Сојузната заедни-
ца и Работната заедница и органите на управување 
и општествено-политичките организации на Работ-
ната заедница; непридржување кон организацио-
ните и другите мерки и заштитата; несовесно чу-
вање и користење на тајни податоци: повреди на 
внатрешниот ред и други појави и постапки што 
имаат или што можат да имаат негативни после-

дици за положбата, местото и улогата на Сојузната 
заедница и на Работната заедница; повреда на пра-
вата и обврските на работниците од здружениот 
труд и на другите самоуправни права, злоупотреби 
на штета на работниците и општествената заедница 
и др. 

Член 79 
Општествената самозаштита во Сојузната заед-

ница и во Работната заедница се остварува со ор-
ганизирани активности на работниците, Работнине 
киот совет, основната организација на СК, основ-
ната организација на Сојузот на̂  синдикатите и 
други форми на организирање на општествената 
самозаштита во Сојузната заедница и во Работната 
заедница. 

Член ВО 
Во остварувањето ћа поставените задачи во об-

ласта на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, органите на Сојузната заедница ги 
имаат следните права и должности, и тоа: 

Советот на' Сојузната заедница 

Врз основа нг. задачите во врска со подготов^ 
ките за ' општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита на општествено-политичките заедници 
и задачите утврдени со овој статут и со други 
са.моуправни општи акти во врска со подготовкит-е 
за општонародна одбрана и општествена заштита 
Советот: 

— донесува одлуки и им дава насоки за работа 
на другите органи на Сојузната заедница и на Ра -
ботната заеница за спроведувањето на одбранбени-
те подготовки и на мерките на општествената само-
заштита; 

— донесува правилник за општонародната од-
брана и општествената самозаштита; 

— именува комисија за општонародна одбра-
на и општествена самозаштита и други комисии за 
извршување на одделни работи од областа на оп-
штонародната одбрана и општествената самозашти-
та; 

— разгледува определени прашања во врска со 
организацијата и спроведувањето на подготовките 
за општо,народна одбрана и општествена самозаш-
тита ; 

— ги разгледува информациите за работите во 
областа на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита, во согласност со законот, со овој 
статут и со други општи акти на Сојузната заед-
ница. 

Претседателот на Сојузната заедница 

Претседателот на Сојузната заедница како ра-
ководител на подготовките за општонародна одбра-
на и општест,вена самозаштита во Сојузната заед-
ница : 

— се грижи за примената на законите и други-
те прописи и општи акти на Сојузната заедница од 
областа на општонародната одбрана и општестве-
ната^ самозаштита; 

— донесува одлука за внатрешната организа-
ција и систематизација на задачите и работете на 
Сојузната заедница и на Работната заедница за 
случај на војна; 

— донесува стручни упатства за работа на Со-
јузната заедница и на Работната заедница so воени 
услови; 

— ги врши правата и овластувањата на Сове-
тот ако во случај на воена опасност не постои 
можност за работа на Советот и по престанокот на 
овие околности го известува Советот за сите одлу-
ки и прашања за кои е одлучено: 

— врши и други работи за Сојузната заедница 
од областа на општонародната одбрана, БО соглас-
ност со прописите од оваа област. 
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Член 81 
Сојузната заедница има Комисија За општона-

родна одбрана и општествена самозаштита. 
Комисијата ја сочинуваат пет членови. 
Претседателот на Сојузната заедница е прет-

седател на Комисијата за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита, 

Член 82 
Комисијата зa општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита: 
— предлага спроведување на потребните мерки 

на ,готовност и на мерките за работа во воени ус-
лови; 

— врши и други задачи и работи во областа на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита, според одлуките на Советот и на претседате-
лот на Сојузната заедница. 

Член 83 
Делокругот и одговорноста на Комисијата за 

општонародна одбрана и општествена самозаштита 
се утврдуваат со општ акт на Сојузната заедница, 
во согласност со законот и со овој статут. 

Член 84 
Сојузната заедница, со финансискиот план на 

Сојузната заедница ги обезбедува потребните сред-
ства за извршување на задачите и работите од об-
ласта на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

VIII. ДЕЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА 

Член 85 
Советот, на предлог од претседателот на Со-

јузната заедница, донесува посебна одлука со која 
се утврдуваат видовите на информации, податоци 
и документи што се сметаат за деловна или друга 
Тајна, степенот на нивната тајност, како и мерките 
и начинот на нивната употреба, заштита и чување. 

Со одлуката од став 1 на овој член се утврду-
ваат постапката и начинот на кој информациите 
односно податоците и документите од таен карак-
тер им се даваат на употреба на 'надлежните орга-
ни и организации надвор од Сојузната заедница. 

Член 86 
Деловната и друга тајна се должни да ја чу-

ваат членовите на Советот, . претседателот на Со-
јузната заедница, секретарот на Сојузната заедни-
ца, секретарите во Сојузната 'заедница, членовите 
на работните тела на Советот, пленовите на орга-
ните на управување во Работната заедница и сите 
работници во Работната заедница. 

Обврската за чување на деловна или друга 
тајна трае и по престанокот на функцијата во ор-
ганот од став 1 на овој член односно и по преста-
нокот на работниот однос во Работната заедница на 
Сојузната заедница, 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 87. 
Општите акти на Сојузната заедница и само-

управните општи акти на Работната заедница ќе се 
донесат во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој статут. 

Член 88 
Толкување на одредбите на овој статут и на 

одредбите на другите општи акти дава органот што 
ги донел. 

Член 89 
Измени и дополненија на Статутот на Сојузна-

та заедница се донесуваат по постапката пропиша-
на за донесување на Статутот. 

Член 90 
Овој статут станува полноважен кога ќе го 

потврди Собранието на СФРЈ. 
Овој статут се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ", а влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето. 

Претседател 
на Советот на Сојуз-
ната заедница за ра-

ботите на цените, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 286 став 2 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и член 93 став 3 од Законот; за основите ка 
системот на цените и за општествената контрола па 
цените, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со" 
борот на републиките и покраините од 26 мај 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ 

Се потврдува Статутот на Сојузната заедница 
за работите на цените, што го донесе Советот на Со-
јузната заедница за работите на цените на седницата 
од 3 март 1981 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 394 

26 мај 1981 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с. р. 

Претседател 
на -Соборот на ре-
публиките и по-

краините, 
Зоран Полич, с. р. 

286; ' 

Врз основа на член 47 став 1 точка 5 од За-
конот за заштита на" населението од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/78), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К ' 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ПОДА-
ТОЦИ ЗА' ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА И 
З А Д А В А Њ А И З В Е Ш Т А И З А П Р И Ч И Н И Т Е Л И Т Е 

НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ! 

Член 1 
Организациите на здружен труд што вршат ла-

бораториски испитувања на причинителите на од-
делни заразни болести и организациите на здружен 
"труд што вршат проверување (идентификација) на 
причинителите на одделни заразни болести заради 
утврдување на дијагнозата (во натамошниот текст: 
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здравствени органаизции) водат податоци и даваат 
известувања за причинителите на одделни заразни 
болести, под условите и на начинот што се пропи-
шани со овој правилник. 

Член 2 
Здравствените организации водат податоци за 

испитувањата што ги вршат заради утврдување на 
дијагнозата, и тоа за: 

1) испраќачот на материјалот и за видот на ма-
теријалот што го земаат, односно примаат заради 
лабораториско испитување; 

2) потеклото на материјалот и датумот на при-
емот на материјалот чие лабораториско испитува-
ње се врши; 

3) видот на "лабораториски испитувања и мето-
дите по кои се вршени тие испитувања; 

4) резултатите од лабораториското испитување 
на причинителите на одделни заразни болести. 

Член 3 
Податоците за испитувањата што ги вршат 

здравствените организации ги запишуваат во ос-
новната медицинска документација или во други 
средства за водење евиденција определени со про-
писот на надлежниот републички односно покраин-
ски органи и им даваатч известувања за причините-
лите на одделни заразни болести само на организа-
циите на здружен труд самоуправните интересни 
заедници и други самоуправии.оргавизации, на држа-
вните органи и на поединци определени со овој пра-
вилник. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд што врши 

лабораториско испитување на причинителите на 
беснило пегав тифус или Брилова болест, детска 
парализа, колера маларија, големи сипаници, виру-
сни хеморагични трески и на ггр ич и ките лите на 
заразно труење со храна предизвикано од салмо-
нели,4 заради утврдување на дијагнозата, и доста-
вува издатоци од материјалите чие испитување 
вршела на организацијата на здружен труд што 
врши идентификација на причинителите на оп-
ределени заразни болести заради проверка на ди-
јагнозата. 

^ Член 5 
Организацијата на здружен труд што врши ла-

бораториско испитување на причинителите на од-
делни заразни болести заради утврдување на дија-
гнозата, им дава известувања за - причинители? е 
на заразни болести, утврдени со лабораториското 
испитурање што го вршела: 

1) на организацијата на здружен труд, на 
друга самоуправна организација и заедница, однос-
но на поединец на чие барање е вршено лаборатори-
ско испитување; 

2) на органите надлежни за вршење надзор над 
спречувањето и сузбивањето на заразни болести, 
на барање од тие органи: 

3) на организациите на здружен труд што вр-
шат идентификација на причинителите на опреде-
лени заразни болести. 

Член 6 
Организацијата' на здружен труд што врши 

идентификација на причините л иге на одделни за-
разни болести заради утврдување на дијагнозата, 
им дава известувања за резултатите од- идентифи-
кацијата на причинителите на одделни заразни бо-
лести штђ ја вошела: 

1) на. организацијата на здружен труд и друга 
самоуправна организација и заедница односно ма 
поединец на чие барње вшиела идентификација на 
причинителите на одделна заразна болест; 

2) на републичкиот, односно покраинскиот за-
вод за здравствена заштита на чие подрачје е иден-
тификуван причинителот на одделна заразна бо-
лест; 

3) на Сојузниот завод за здравствена заштита. 

Член 7 
Со парчина казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни здравствена организација: 
1) ако во рамките на својата дејност не ги води 

или неуредно ги води податоците за лабораториско 
испитување пропишани со веј правилник (член 2/Ј 

2) ако во рамките на својата дејност не им даде 
извест,ување за пгжчинителите на одделни заразни 

' болести на организациите, органите, заедниците од-
носно поединиците на кои е должна да им даде из-
вестување или ако даде известување за причини-
телите на одделни заразни болести противно на 
одредбите од овој правилник (чл. 3, 5, и б). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
са парчина казна од 2.0С0 до 5.000 динари и одго-
ворното лице во здравствената организација. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 07-1286 

3. април 1981 година 
Белград 

Претседател -
на Сојузниот комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 
Светозар Пеповски, t.p 

287. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за 

пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
ESSAVEN ЖЕЛЕ ОД 40 g. СЕРИЈА БРОЈ 08210381 
ПРОИЗВОД НА ООЗТ „,ЅВЅ" — РАБОТНА ОРГА-
' НИЗАЦИЈА „БОСНАЛИЈЕК" - САРАЕВО 

1. Се повлекува од промет лекот ESSAVEN же-
ле од 40 g. серија број 08210381, производ на СОЗТ 
„ЅВЅ" - Работна организација „Босналијек" - Са-
раево, што е- пуштен во промет спротивно на одред-
бите од Законот за пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затечени количини на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
ра СФРЈ". 

Бр. У-07-2181 
20 мај 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд. здрав-ство и 
социјална заштита, 

Светозар Пеповски, с. р. 
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2Ѕ8. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за 
пуштана на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за груд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
Р О В ЕХ ДРАЖЕН, СЕРИЈА Б Р О Ј 183021. ПРОИЗ-
ВОД НА ООЗТ - ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА 
ПРЕХРАНБЕНА И КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА 

„ПЛИВА" - ЗАГРЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот PLTBEX дра-
жен, серија број 183021, производ на СОЗТ - Фар-
мацевтска, хемиска, прехранбена и козметичка ин-
дустрија „Плива" — Загреб, што е пуштен во 
промет спротивно на одредбите од Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затечени количини на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објаву-вањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-07-2182 
20 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

Светозар Пеповски, с. р. 

289. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за 
пуштање на,, лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
HAEMACCEL. РАСТВОР ОД 500 ml, СЕРИЈА Б Р О Ј 
03680980, ПРОИЗВОД НА „ЈУГОРЕМЕДИЈА", Ф / Б -
РИКА ЗА ЛЕКОВИ - РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ВО СОСТАВ НА ИЗК „СЕРВО МИХАЉ" - ЗРЕ-

ЊАНИН 

1. Се повлекува од промет лекот „HAEMACCEL" 
раствор од 500 ml, серија број 03680980, производ на 
„Југоремедија" — фабрика за лекови, Работна ор-
ганизација во состав на И З К „Серво Михаљ" -
Зрењанин, што е пуштен во промет спротивно на 
одредбите од Законот за пуштање на лекови во 
промет. 

2. Организациите на здружен труд, ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се д о л ж - и 
сите затечени количини на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
нат од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3, Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 0-07-2083 ' 
11 мај 1981 година 

Белград 
Заменик — претседател 
на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и. 

социјална заштита, 
Мила Ѓорѓиќ, с. р. 

290 . 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за" составот 
на сојузните комитети (, Службен лист на СФРЈ" 
бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА -

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Во Решението за утврдување на составот па 
Сојузниот комитет за земјоделство (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/78 и 6 6 / 7 8 ^ во точка 1 RO одделот 
под а), одредбата под 1 се менува и тласи: 

.,1) Сојузниот секретеријат за народна одбрана: 
Мирко Јеркич, генерал-мајор на ЈНА; 
Одредбата под 2 се менува и гласи: 
2) Сојузниот секретеријат за пазар и општи 

стопански работи: 
Сокољ. Нимани, детектор на Сојузната дерек-

ција за резерви на прехранбени производи:. 
Одредбата под 3 се менува и гласи: 
,.З) Сојузниот за вол за општествено планирање: 
Сава На долински директор во Сојузниот завод 

за општествено планирање:" 
Одредбата под 5 се менува и гласи: 
„5) Стопанската комора на Југославија: 
Среќко Maневски, претседател на Собранието 

на општото здружение за земјоделство и прехран-
бена индустрија на Југославија;". 

Одредбата под 6 се менува и гласи: 
,,Б) Задружниот сојУЗ на Југославија: 
Лука Петковиќ, секретар на Задружниот сојуз 

на Југославија;" 
Во одделот под б), одредбата под 1 се менува и 

гласи: 
,Д) Извршниот совет на Собранието на Соци-

јалистичка Република Босна и Херцеговина: 
Миљан Мандиќ, член на Извршниот совет и 

претседател на Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство;". 

Одредбата под 7 се менува и гласи: 
„7) Извршниот сокот на Сознанието на Соција-

листичка Автономна Покраина Војводина: 
Петар Илиќ, член на Извршниот совет и по-

краински секретар за земјоделство, прехранбен'а 
индустрија и шумарство;". 

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

Бр. 3551/1 
18 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Милован Зидар с. р, 
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291. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуш-
тање во внатрешен промет на средствата за ,заштита на растенијата: 

1 BACTOSPE1NE-WP Biochem Рго- Сојузен коми- 26/79-7 442/1 од 20 јану- Дополнение на 
ducts ЅА - тет за земјодел- ари 1981 година примената 
Brussels, кого во ство, решение 
Југославија го бр. 395/1 од 17 
застапува' „Аг- јануари 1979 го- ^ 
ровој родина" дина 
експорт-импо-
рт, Нови Сад 

2 DEVHINOL WP-50 Stauffer Chemi- Сојузен комитет1 26/79-25 479/1 од 20 јану- Дополнение на 
cal Company, за земјоделство, ари 1981 година примената 
New York, која решение бр. 717/ 
во Југославија /1 од 25 јануари 
ја застапува 1979 година 
ОХИС „Наум 
Наумовски-
-Борче", ООЗТ 
пестициди — 
Скопје 

3 DIKOFOL Е-20 „Pinus" Товарна Сојузен коми- 3/77-43 7338/2 од 25 де- Измена на на-
кеви чмпх из- тет за земјодел- кември 1980 го- зивот на сред-
делков — Раче ство, решение дина ството — пора-

бр. 4433/1 од 6 но KELTANE-E 
септември 1976 
година 

4 ENOV1T-M Sipcam - Мила- Сојузен комитет 16/74-27 5132/2 од 15 сеп- Измена на зас-
но, кого во Југо. за земјоделство, 
славија во за- решение бр. 486/ 
стапува „Агро- /1 од 31 јануари 
техника-Груда" 1974 година 
— Љубљана 

тември 1980 го- тапнико1 - по-
лина рано „Генерал-

експорт" — Бе-
лград, прет-
ставништво — 
Загреб 

5 FURADAN(R) 5-G FMC rnternatio- Сојузен коми-
на! New York, тет за земјодел-
ието во Југос л а- ство решение бр. 
вида го застапу- 583/1 од 31 јаву-
ва „Агротехни- ари 1977 година 
ка-Груда" -
Љубљана 

26/77-42 441/1 од 20 јану- Измена на при-
ари 1981 година меката и изме-
и 1589/2 од 16 на на, застап-
март 1981 година никот порано 

Кемиј ски ком-
бинат „Хромос 
- Катран-Ку-
трилин" ООУР 
„Заштита би-
ља" — Загреб 
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Бр. 3296/1 
5 мај 1981 година 

Белград 
Заменик на претседателот 

на Сојузниот комитет за земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
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Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја з а -
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОН ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗ-

ВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во 

внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

1 ACTRIL 

3 BILAN Ѕ-1 

4 BLADAZIN 

5 CORTILAN 

Societe des Usine, Сојузен секретаријат 
Chemigues „Rhone за стопанство, реше-
Poulenc" - Paris, ние бр. 9-1491/1 од 10 
кого во Југославија февруари 1971 година 

го застапува ,,Uniko-
merc" - Загреб 

18/71-2 4626/1 од 11 ју-
ли 1980 година 

2 AVISOL Mia „Радоња", Кемијска Сојузен секретаријат 
индустрија - Сисак за земјоделство ре-

шение бр. 244/1 од 9 
јануари 1973 година 

16/74-9 4617/1 од И ју-
ли 1980 година 

Органско-хемиска 
индустрија „Наум 
Наумовски — Борче" 
— Скопје 

Сојузен с е к р е т а р и ^ 
за земјоделство, ре-
шение бр 2362/1 од 6 
април 1973 година и 
Сојузен к.омитет за 
земјоделство, 
ние бр. 223/1 
јануари 1978 

35/73-7 и 
45/78-8 

„Радоња", Кемијска 
индустрија - Сисак 

реше-
од 12 
година 

Сојузен секретаријат 
за земјоделство, ре-
шение бр. 1470/1 од 4 
април 1973 година 

Dr R. Mang, Chemi-
sche Fabrik; Disel-
dorf Zurich, кого во 
Југославија го заста-
пува Товарна душа-
ка — Руше 

Сојузен секретаријат 
за земјоделство, ре-
шение бр. 479/1 од 23 
јануари 1974 година 

16/74-16 

4612/1 од И ју-
ли 1980 година 

35/73-8 4619/1 од 13 ју-
ли 1980 година 

4613/1 од 11 ју-
ли 1980 година 

6 DIMEC1N Р-38 „Жупа" Хемиска 
индустрија - Кру-
шевац 

Сојузен секретаријат 
за земјоделство, ре-
шение бр. 488/1 од 23 
јануари 1974 година 

16/74-21 4620/1 од И ју-
ли 1980 година 

7 ETIOL РЕАН 25 „Галеника" Фарма-
цеутско-хеми јека 
индустрија - Земун 

Сојузен комитет за 
земјоделство. реше-
ние бр. 4412/1 од 6 ' 
септември - 1976 го-
дина 

3/77-33 597/2 од 6 фе-
вруари 1981 го-
дина 

8 GESAL(ft) Ciba-Geigu A.G., Ba-
sel, кого во Југосла-
вија го застапува 

„Commerce" застап-
ништво на странски 
фирми — Љубљана 

Сојузен секретаријат 
за земјоделство ре-
шение бр. 443/1 од 23 
јануари 1973 година 

35/73-21 4624/1 од 11 ју-
ли 1980 година 
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9 GESAPRIM(R) 500 Ciba-Geigu A.G. Ва- Сојузен секретаријат 16/76-30 4627/1 од 11 ју-
- текушти sel, кого во Југосла- за земјоделство, ре- - ли 1980 година 

виј а го застапува шение бр. 501/1 од 23 
„Commerce" застоп- јануари .1974 година 
ство иноземских 
тврдк — Љубљана 

10 GRANOX N-M Chipman Chemicals Сојузен секретаријат 16/74-31 4623/1 од 11 ју-
Limited, Ontario, ко- за земјоделство. ре- ли 1980 година 
го во Југославија го шение бр. 517/1 од 23 

^ застапува „Радоња", јануари 1974 година 
Кемијска индустрија 
- Сисак 

11 HIDRABILAN Органско хемиска Сојузен секретаријат' 
индустрија „Наум за земјоделство ре-
Наумовски — Борче'' шение бр. 785/1 од 5 
— Скопје февруари 1974 го-

дина 

16/74-33 

12 INAKOR-Mg 25 „Радоња", Кемијска Сојузен секретаријат 
индустрија — Сисак за земјоделство, ре-

шение бр. 703/2 од 18 
февруари 1972 го-
дина 

56/72-42 

13 MILTOX SFEZIJAL „Sandoz" AG., Bezel, Сојузен секретаријат 
кого во Југославија за земјоделство, ре-
ѓо застапува „Vele- шение бр. 476/1 од 23 
bit" Иноземна засту- jafiyapn 1974 година 
пства - Загреб 

16/74-41 

14 NEX1ON-R Celomerck GmbN Со. Сојузен секретаријат 16/74-43 
— Ingelheim/Rh. ко- за земјоделство ре- и 
го во Југославија го шение бр. 786/1 од 6 26/77-9 
застапува ,,Agroteh- февруари 1974 го-
шка" ТОЗД „Хемо- дина 
инвест" - Љубљана 

15 OLEO GESA-
PR1M(R) 

Ciba-Geigy А. G., Ва- Сојузен секретаријат 
sel, кого во Југослав за земјоделство, ре-
вија го застапува шение бр. 504/1 од 3 

„Commerce" - засто- јануари 1974 година 
пство иноземских 
тврдк — ЈБубљана 

16/74-45 

4611/1 од 11 Ју-
ли 1980 година 

890/2 од 6 фе-i 
вруари 1981 ro-f 
дина 

4614/1 од 11 ју-
ли 1980 N година 

4622/1 од И ју-
ли 1980 година 

4628/1 од 11 ЗУ-? 
ли 1980 година 

16 PESCOPROP Fisons Limited. Наг- Сојузен секретаријат 35/73-29 4621/1 од 11 ју-
ston, кого во Југос- за земјоделство, ре- ли 1980 година 
лавија го застапува шение бр. 447/1 од 23 
„Радоња", Неми јека јануари 1973 година 
индустрија — Сисак 

17 PHOSVEL ЕС-36% Velsicol Chemical Со. Сојузен комитет за 33/75-59 6087/1 од 23 сеп-
— Chicago, кого во земјоделство, реше- тември 1980 го-
Југославија го заста- ние бр. 455/1 од 23 дина 

' пува .,Interimpex" - јануари 1975 година 
Скопје 

18 PRIMATOL(^) А-50 Ciba-Geigy А. G., Ва- Сојузен секретаријат 16/74-48 4625/1 од И iy-
sel, кого' во Југосла- за земјоделство ое- ли 1980 година 
виј а го застапува т е ние бр 502/1 од 23 
„Commerce" застоп- јануари 1974 година 
ство иноземск " 
тврдк — Љубљана 

19 PROHELAJSJ Mg-25 „Радоња", Кемијска Сојузен секретаријат 16/74-49 4618/1 од П ју-
ни ду стрија - Сисак за земјоделство. ре- ли 1980 година 

шение бр 493/1 од 23 
јануари 1974 година 
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20 RADAFID „Радоња", Кемијска Сојузен секретаријат 59/72-54 889'2 од 6 ф@-
индустрија — Сисак за земјоделство, ре- вруари 1981 го-

шение бр, 3445/1 од дина 
27 септември 1972 го-

- дина 

21 HADAZIN-mikro- „Радоња", Ќе ,ми јека Сојузен секретаријат 16/71-56 893/2 од 16 ф е -
grahulit индустрија — Сисак за земјоделство, ре- вруари 1981 го-

шение бр, 272/1 од 10 дина 
ч март 1971 година -

22 RADAZIN Mg-25 „Радоња", ^ Кемијска Сојузен секретаријат 56/72-67 889/2 од 6 ф е -
индустрија — Сисак за земј одел ство, ре- вруари 1981 го-

шение бр, 704/2 од 18 дина 
- февруари 1972 година 

23 RADAZIN-Mg „Радоња", Кемијска Сојузен секретаријат 56/72-66 891/2 од 6 ф е -
Combi индустрија - Сисак за земјоделство, ре- вруари 1981 го-

шение бр. 702/2 од 18 - дина 
февруари 1972 година 

ч 

24 RADOSAN-T „Радоња", Кемијска Сојузен секретаријат? 16/74-54 892/2 од 6 ф е -
индустрија - Сисак за земјоделство, ре- Еруари 1981 го-

шение бр. 245/1 од 9 дина 
јануари 1973 година 

25 U 46 - COMBI BASF, A.G., - Lud- Сојузен секретаријат 16/74-58 4616/1 од 11 ј у -
FLUID wishafen/Rh кого во за земјоделство, ре- ли 1980 година 

Југославија го зас- шение бр. 838/1 од 8 
тапува ,,Прогрес" февруари 1974 година 
Предузеќе за меѓу-
народну трговину,, 
заступање иностра-
них фирми и тури- ' i \ 
зам — Белград 

26 U 46-D FLUID BASF, A.G., - Lud- Сојузен секретаријат 
wishafen/Rh кого во за земјоделство, ре-
Југославија го зас- шение бр: 837/1 од 8 
таггува „Прогрес" февруари 1974 година 
Предузеќе за меѓу-
народну трговину, 
заступање иностра-
них фирм-и и тури-
зам — Белград 

16/74-59 4615/1 од П ј у -
ли 1980 ' година 

27 U 46-М FLUID BASF, A.G., - Lud- Сојузен секретаријат 
wishafen/Rh кого во за земјоделство, ре-
Југославија го зас- шение бр. 836/1 од 8 
тапува „Прогрес" февруари 1974 година 
Предузеќе за меѓу-
народну трѓовину, 
заступање иностра-
них фирми и тури-
зам: - Белград 

16/74-60 4609/1 од И ј у -
ли 1980 година 

Бр. 3297/1 
мај 1981 година 

Белград 
Заменик на претседателот 

на Сојузниот комитет за земјоделство, 
д - р Бранка Јовановиќ, с, р. 
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Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за -
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-

ТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство од 1 мај 1980 година до 30 април 1981 година издаде дозво-

ли за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден Назив на средството Назив на Дозвола на Сојузниот комитет 
број производителот за земјоделство 

1 2 3 4 

1 ALAHLOR Е-48 ЖУПА „Жупа" Хемијска индустрија — Бр. 6094/2 од 14 октомври 1980 
Крушевац година 

2 ALAKLOR/RADAZIN-T 

3 ALIETTE 

4 ANTRACOL ВТ . 

5 ,BASUDIN(R) SPECIAL 
400 EC 

6 BAYLETON EC-250 

„Радоња" Кемијска индустрија — 
Сисак 

Бр. 472/1 од 20 јануари 1981 
година 

Rhone - Poulenc Agrochemie Ѕ.А., 
Lyon, кого во Југославија го зас-
тапува „Unicomerc" Радна органи-
зација за вањску и унутарњу тр-
говину, Загреб 

Бр. 461/1 од 20 јануари 1981 
година 

Bayer AG. Leverkusen, кого во Ју-
гославија го застапува „Вауег-
-Pharme Jugoslavia" Товарна 
фармацевтских ин кемичних из-
делков — Љубљана 

Бр. 462/1 од 20 јануари 1981 
година 

Ciba-Geigy AG. - Basel, кого во 
Југославија го застапува ^Commer-
ce", Застопство иноземских тврдк 
— ЈБубљана' 

Бр. 449/1 од 20 јануари 1981 
година 

Bayer AG. Leverkusen, кого во Ју-
гославија го застапува ..,Вауег-
-Pharme Jugoslavia" Товарна 
фармацевтских ин кемичних из-
делков — Љубљана 

Бр. 459/1 од 20 јануари 1981 
година 

Бр. 478/1 од 20 јануари 1981 
година 

7 BETAMIN-T „Радоња" Хеми јека индустрија -
Сисак 

Бр. 473/1 од 20 јануари 1981 
година 

8 BLADEX - COMBI 

9 CHINOSOL W 

10 CHROMOD1N Ѕ-65 

11 CHROMOLUR-48 

Shell International Petroleum Co., 
Ltd. London, кого во Југославија 
го застапува „Астра" - ООУР 
Заступство иноземских фирми — 
Загреб 

Hoechst AG., Frankfurt /M. кого во 
Југославија го Застапува „Југохе-
мија" Предузеќе за спољну. уну-
трашњу трговину и производна 
— Белград 

„Chromes" Коми ј ски комбинат 
ООУР „Chromos - заштита биља" 
- Загреб 

Бр. 456/1 од 20 јануари 1981 го-
дина, со што престанува важе-
њето на привремената дозвола 
на Сојузниот комитет за земјо-
делство. број 2781/8 од 17. ок-
томври 1979 година, објавена 
под реден број 8 на Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во внатре-
шен промет („Службен лист на 
СФРЈ", број 31/80). 

Бр. 283/5 од 26 јуни 1980 година 

„Chromos" Коми ј ски комбинат 
ООУР „Chromos - заштита биља 
- Загреб 

Бр. 284/5 од 26 јуни 1980 година 

12 CHROMONEB Ѕ-70 ,.Chromos" Кемиј ски комбинат 
ООУР „Chromos — заштита биља" 
- Загреб 

Бр, 468/1 од 20 ј-ануари 1981 
година 
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13 CYMBUSH - 10 ICI Plant Protection Division-Fern-
hurst, кого во Југославија го зас-
тапува „Interexport" - ООУР за-
ступање иностраних фирми -
Белград 

Бр. 443/1 
година 

од 20 јануари 1981 

14 DIMILIN ODC-45 W/V „Галеника" ООУР Фабрика фито-
фармације - Земун 

Бр, 446/1 
година 

од 20 јануари 1981 

15 DIMILIN WP-10 Philips Duphar - Amsterdam, кого 
во Југославија го застапува „Га-
леника", ООУР фабрика фито-
фармације - Земун 

Бр, 445/1 
година 

од 20 јануари 1981 

16 DUAL(R) 720 EC Ciba-Geigy AG. - Basel, кого во 
Југославија го застапува „Commer-
ce", Застопство иноземских тврди 
— Љубљана 

Бр, 471/1 
година 

од 20 јануари 1981 

17 FANERON(R) 500 FW Ciba-Geigy AG. — Basel, кого во 
Југославија го застапува „Commer-
ce", Застопство иноземских тврдк 
— ЈБубљана 

Бр. 475/1 
година 

од 20 јануари 1931 

18 FERTI-A KOTION 15 :15 :15 
со 1% Fenitrotion 

„Зорка" Хемијска индустрија -
Шабац 

Бр. 8048/2 
година 

од 13 јануари 1981 

I' 19 GALEPRON-DT „Галеника" ООУР Фабрика фито-
фармације — Земун 

Бр. 477/1 
година 

од 20 јануари 1981 

20 GALOPROP-57 „Галеника" ООУР Фабрика фито-
фармације - Земун 

Бр. 558/3 
дина 

од 16 април 1981 . го-

21 KOMBICID G-5 „Зорка" Хемијска индустрија -
Шабац 

Бр. 448/1 
година 

од 20 јануари 1981 

"22 LENTAGRAN-WP Chemie Linz AG. — Linz, кого во 
Југославија го застапува Товарна 
душика — Руше 

Бр. 3657/2 
дина 

од 26 јуни 1980 i го-

23 LINDAN - 20 EC „Зорка" - Субоаица, ООУР „Зор-
Ka-Patix" Бр, 1353/2 од 5 март 1981 година 

24 LINDANIZIRANO GNOIVO 
(NPK 13 :10 :12 + 0,3% 
LINDAN) 

ИНА Петрокемија Кутина — Ку-
тии а Бр. 460/1 

година 
од 20 јануари 1981 

25 MALEHID - 30 „Жупа" Хемијава индустрија — 
Крушевац 

Бр. 464/1 
година 

од 20 јануари 1981 

26 MIKAL Rhone - Poulenc Agrochemie Ѕ.А., 
Lyon, кого во Југославија го зас-
тапува „Unicomerc" Радна органи-
зација' за вањску и унутарњу тр-
г о в ц и , Загреб 

27 OLEO ULTRACID(R) 100-ЕС Ciba-Geigy AG. - Basel, кого во 
Југославија го застапува „Commer-
ce", Застопство иноземских тврдк 
— Љубљана 

Бр. 450/1 
година 

од 20 јануари 1981 

28 OKIPROT - IF „Космокемија" Творница кемиј-
ско-козметичких производа — 
Оточац 

Бр. 5088/1 
дина 

од 29 јули 1980 го-

29 OKIV1K „Космокемија" ТЕорница кемиј-
ско-ко^метичких производа — 
Оточац 

Бр. 1405/7 
дина 

од 29 јули 1980 го в 

30 ORDRAM 6-Е ОХИС „Наум Наумовски-Борче", 
ООЗТ пестициди — Скопје 

Бр. 3103/2 
дина 

од 26 јуни 1980 го-

31 OXYTRIL-M Rhone - Poulenc Agrochemie Ѕ.А., Бр. 474/1 од 20 јануари 1981 го-
Lyon, кого во Југославија го зас- дина, со што престанува важе-
тапува „Unicomerc" Радна органп- њето на привремената дозвола 
зација за вањску и унутарњу тр- на Сојузниот комитет за земјо-
годину - Загреб де л ство број 200/1 од 9 јануари 

Бр. 463/1 од 20 јануари 1931 
година 
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32 PERTUBIR „Плива" фармацевтска, кошеска, 
прехранбена и козметичка индус-
трија — Загреб 

1980 година, објавена под реден 
број 33 на Списокот на сред-ч 
ствата за заштита на растение 
јата за кои се издадени дозво-
ли за пуштање во внатрешен 
промет („Службен ЛРЈСТ на 
СФРЈ", бр. 31/80) 

Бр. 7049/2 од 21 ноември 1980 
година 

33 PINODRIN „Пинус" Творница кемичких из-
делков — Раче 

Бр. 948/2 
година 

од 16 февруари 1981 

34 REGLONE-14 ICI Plant Protection Division-Fern-
hurst, кого во Југославија го зас-
тапува „Interexport" - ООУР за-
ступање иностраних фирми — 
Белград 

Бр. 470/1 
година 

од 20 јануари 1981 

35 RIDOMIL(R) плус 50 WP 

36 RIPCORD 20% - EC 

37 SANTAR(R) ЅМ 

38 SUFFIX - BW 

39 SUMICID1N ЕС-20 

40 TOLKAN-S 

Ciba-Geigy AG. - Basel, кого во Бр. 466/1 
Југославија го застапува ,,Commer- година 
се", Застопство иноземских тврдк 
— ЈБубљјана 

од 20 јануари 1981 

Shell International Petroleum Co., 
Ltd. London, кого во Југославија 
го застапува „Астра" — ООУР 
Застопство иноземских фирми 
Загреб 

Бр. 444/1 од 20 јануари 1981 ѓон 
дина, со што престанува важе-ч 
њето на дозволата на Сојузниот! 
комитет за земјоделство број' 
336/1 од 16 јануари 1980 година, 
објавена под реден број 41 на 
Списокот на средствата за за-f 
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање 
во внатрешен промет („Служи 
бен лист на СФРЈ", бр. 31/80), 

Sando? A.G., Basel, кого во Југос- Бр. 465/1 
давија го застапува „Велебит" година 
Иноземка заступства — Загреб 

од 20 јануари 1981 

Shell International Petroleum Co., 
Ltd. London, кого во Југославија 
го застапува „Астра" — ООУР 
Застопство иноземских фирми — 
Загреб 

Бр. 476/1 
година 

од 20 јануари 1981 

Sumitomo Chemical Co. Ltd. -
Osaka, кого во Југославија го за-
стапува „Жупа" Хемијска индус-
трија — Крушевац 

Бр. 447/1 од 20 јануари 1981 го-
дина, со што престанува важе-
њето на дозволата на Сојузни-
от комитет за земјоделство број 
384/1 од 16 јануари 1980 година, 
ООЈ авона под реден број 43 на 
Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање 
во внатрешен промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/80). 

Rhone — Poulenc Agrochemie Ѕ.А., 
Lyon, кого во Југославија го зас-
тапува „Unieomerc" Радна органи-
зација за вањску и зтнутарњу тр-
говину, Загреб 

Бр. 469/1 
година 

од 20 јануари 1981 

Бр. 451/1 од 20 јануари 1981 
година 

41 ZLATICA OFUNAK-P „Радоња" 
Сисак 

КемиЈСка индустрија -

Бр. 467/1 од 20 јануари 1981 
година 

42 2UVAPIN KONC. „Жупа" Хеми јека индустрија -
Крушевац 

Бр. 3295/1 
5 мај 1981 година 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство, 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
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Врз основа на член 124 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 13 точка 4 од Законат за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 63/80), Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија. Сојузниот извршен 
совет, Стопанската комора на Југославија, Советот 
на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
република Босна и Херцеговина, Стопанската ко-
мора на Босна и Херцеговина, Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Стопанската комора на Македонија, Советот 
да Сојузот на синдикатите на Словенија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Словенија, Стопанската комора на Слове-
нија, Советот на Сојузот на синдикатите на Срби-
ја, Извршниот совет на Собранието Социјалис-
тичка Република Србија, Стопанската комора на 
Србија, Советот на Сојузот на синдикатите на Хр-
ватска, Извршниот совет на Саборот на Социјалис-
тичка Република Хрватска, Стопанската комора 
на Хрватска, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Дрпа Гора, Стопанската 
комора на Црна Гора, Советот на Сојузот на син-
дикатите на Војводина, Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина, Стопанската комора на Војводина. Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Косово, Извр-
шниот Совет на Собранието н& Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово и Стопанската комората • 
Косово склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ШТО ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 

Член 1 
Тргнувајќи од значењето на исхраната на ра-

бо-тниците за време на работа за зачувување на 
нивното здравје и работеа способност како битни 

фактори за порастот на производството, продуктив-
носта на трудот и доходот, како и од потребата ор-
ганизациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници да им обезбедат на 
вработените работници оброк за време на работата 
со соодветен состав и квалитет, водејќи сметка за 
карактерот и видот на работите и задачите што ра-
ботниците ги вршат, односно за неопходноста ис-
храната во текот на работата да се приспособи кое 
потребите на работните луѓе, учесниците на Оп-
штествениот договор се согласни со овој договор да 
ѓи утврдат издатоците за исхрана на работниците 

вo материјалното производство, односно во други 
дејности кои можат да се сметаат како материјал-
ни трошоци. 

Учесниците на Општествениот договор (во на-
тамошниот текст: учесниците на Договорот), согласи 
но со одредбата на став 1 од овој член ги утврду-
ваат следните издатоци за исхрана на работниците 
за време на работа што претставуваат материјални 
трошоци: 

1) издатоци за исхрана на работниците во ма-
,тери ј а дното производство; 

2) издатоци за исхрана на работниците во дру-
општествени дејности што работат на работи и 

задачи штетни за здравјето и на работи што бараат 
засилена исхрана. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни како ра-

б о т и ц и во материјалното производство, во смисла 

на ОВОЈ општествен договор, да се сметаат работни-
ците во основните организации на здруже,н труд и 
работниците во работните организации кои во сво-
јот состав немаат основни организации на здружен 
труд во следните дејности на материјалното про-
изводство* во индустријата' и рударството — елек-
тростопанството, производството на јаглен, прера-
ботката на јаглен, производството на нафта и гас, 
производството на нафтени деривати, производст-
вото на руда на железо, црната металургија, про-
изводството на руди - на обоени метали, производ-
ството на обоени метали, преработката на обоени 
метали, производството на неметални минерали, 
преработката на неметални минерали, металопрера-
ботувачката дејност, машиноградбата, производст-
вото на сообраќајни средства, бродоградбата, про-
изводството на електрични машини и апарати, про-
изводството на базни хемиски производи, преработ-
ката на хемиски производи, производството на ка-
мен, чакал и песок, производството на градежен 
материјал, производството на режана граѓа и пло-
чи, производството на финални производи од дрво, 
производството и преработката на хартија, произ-
водството на текстилни предива и ткаенини, произ-* 
водството на гогови текстилни производи, произ-
водството на кожа и крзно, производството на ко-^ 
жни обувки и галантерија, преработката на кау-
чук, производството на прехранбени производи, 
производството на пијачки, производството на до-
биточна храна, производството и преработката на 

• тутун, графичката дејност, производството на ра-
зновидни производи; во земјоделството и рибар-
ство?© — земјоделското производство, земјоделски-
те услуги и рибарството; во шумарството; во водо-
стопанството; во градежништвото — високоградбата, 
ниско градбата и хидроградбата, инсталационите и 
завршните работи; во сообраќајот и врските — 
железничкиот сообраќај, поморскиот сообраќај, 
речниот и езерскиот сообраќај, воздушниот 
сообраќај, цевоводниот транспорт, претоварните 
услуги, ПТТ услуги; во трговијата — трго-
вијата на мало; во угостителството и туризмот 
— угостителството и туристичките марини; во за-
наетчиството и личните услуги, занаетчиските ус-
луги и поправки, личните услуги и услугите во 
домаќинството, производствено^ ,занаетчиство, за-
штитните работилници; во станбено-комуналните 
дејности — уредувањето нѕ населби и простори; ко-
муналната дејност: во јавните складови и пазари-
ште; во геолошките истражувања; и во истражу-
вачко-развојната работа. 

Издатоците за исхрана на работниците за вре-
ме на работа во работните заедници и стручните 
служби на работните организации и основните орга-
низации на здружен труд во материјалното произ-
водство не претставуваат материјални трошоци во 
смисла на овој општествен договор. 

Член 3 
Како работници во други дејности, во смисла 

на овој општествен договор, се сметаат работници-
те во основните организации на здружен труд и во 
работните заедници во дејностите на материјално-
то производство што не се опфатени со член 2 став 
1 од овој општествен договор, како и: работниците 
во основните организации на здружен труд и ра-
ботниците во работните организации кои во својот 
состав немаат основни организации на здружен 
труд; работниците и здружените земјоделци во ос-
новните здружени организации, во основните орга-
низации на кооперантите и во земјоделските зад-
руги; работниците во договорните организации на 
здружен труд; работниците во здружените органи-
зации на здружен труд; работниците и здружените 
работни луѓе во занаетчиските и други неземјодел-
ски задруги; рабо-тниците во основните организа-
ции на здружен труд и во работните заедници на 
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општествените дејности, како и работниците во ра-
б о т и т е заедници на самоуправните организации и ' 
заеднициг на . општествено-политичките орган иза-
ции и други општествени организации. "на "миените 

"заедници и органите на општествено-политичките 
заедници што вршат работи (задачи) за кои е пот-
ребен поголем физички напор или работи со зго-
лемена опасност за здравјето и работната способ-
ност, на кои е неопходно да се обезбеди" соодветна 
исхрана за време на работата, односно соодветен 
оброк на храна ако работат на работи и на задачи: 

— што се вршат во основните организации на 
здружен труд во групациите или дејностите што не 
се опфатени со член 2 од овој општествен договор, 
а кои по својот карактер се исти како работите и 
задачите опфатени во дејностите наведени во член 
2 од овој договор; 

— за кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење; 

— со скратено работно време поради условите 
за работа; 

— под посебни услови за работа кои, како так-
ви, се утврдени во самоуправните општи акти на 
организацијата на здружен труд, односно на работ-
ната заедница, во согласност со- закон или со дру-
ги прописи. 

Издатопите за исхрана на овие работици за 
време на работата претставуваат материјални тро-
шоци 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласни, во рам-

ките на своите права и можности да преземат мер-
ки и други активности што ќе обезбедат организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни 'ор-
ганизации и заедници во кои издатоците за исхра-
на на работниците за вре.ме на работата претставу-
ваат материјални трошоци да определат во своите 
самоуправни општи акти кои издатоци за исхрана на 
работниците за време на сабота и во кој износ, тр-
гнувајќи -од условите предвидени со овој опште-
ствен договор, се признаваат во материјални тро-
шоци, со тоа што тие издатоци да ги утврдуваат со 
финансиските и со други планови. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласи!!, органи-

зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници во кои издатоците за ис-
храна на работниците за време на работа претста-
вуваат материјални трошоци, поблиску да ја утвр-
дуваат со своите самоуправни општи акти, во сог-
ласност со овој општествен договор, височината на 
издатоците^ за исхрана на работниците за време на 
работа, тргнувајќи од тоа лека месечниот износ за 
исхрана на работниците може да изнесува најмно-
гу 10% од просечниот месечен чист личен доход на 
работниците вработени во републиката, односно во 
автономната покраина во претходната година, од-
носно да изнесува најмногу 100/о од просечниот ме-
сечен чист личен доход на работниците вработени 
во Југославија. 

Во овој лимит не влегуваат издатоците за за-
силена, односно заштитна прехрана на сабота. што 
на работниците им се обезбедува врз основа на за-
кон или на други прописи заради елиминирање на 
штетните влијанија на производствениот процес 
врз здравјето на работниците. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни средства-

ва наменети за исхрана на работниците за време 
на работа што претставуваат материјални ,трошоци 
да можат наменски да се користат во рамките на 
^општествено организираната исхрана на работни-
ците за време на работа. - \ 

,Учесниците на Договорот се сог,ласни со- своја-
та актив-ност да ги поттикнуваат основните органи-
зации на здружен труд и работните заедници, да 

планираат и да здружуваат средства заради посто-
јано зголемување на бројот на работниците -што би 
биле опфатени со исхрана за време на работа, од-
носно со топол оброк, независно оц изворот на' фи-
нансирање на исхраната на работниците за време на 
работа. 

Член 7 
Заради следење на спроведувањето на овој оп-

штествен договор, учесниците на Договорот форми-
раат одбор за следење на спроведувањето на овој on- / 

штествен договор, во чиј состав влегува гѓо еден 
претставник на учесникот на Договорот и негов 
заменик. • ' ' 

Мандатот на претставникот на учесникот на 
Договорот и на неговиот заменик трае четири го-
дини. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни, одборот 

за следење на спроведувањето на овој општествен 
договор да го следи и да го анализира спроведува-
њето на општествениот договор и да предлага из-
мени и дополненија на општествениот договор, да 
ги информира учесниците на. Договорот за спрове-
дувањево на овој општествен договор, да дава у -
патства за примена на одредбите на овој општест-
вен договор и со својата работа да им дава помош 
на организациите, на здружен труд и на 'другите 
самоуправни организации и заедници во постапка-
та за склучување и донесување на други самоуп-
равни општи акти. 

Одборот за следење и спроведување на овој 
општествен договор донесува деловник за својата 
работа. Стручните работи во врска со спроведува-
њето на овој општествен договор ги врши работната 
заедница на Советот на синдикатите на Југославија. 

Член 9 
Постапка за измена и дополнение на овој оп-

штествен договор може да поведе секој учесник на 
Договорот. 

Измени и дополненија на овој општествен до-
говор се вршат според постапката и на начинот 
предвиден за донесување на ,овој општествен дого-
вор. 

Член 10 
Овој општествен договор се смета склучен ко-

га во идентичен текст ќе го усвојат учесниците на 
Договорот и ќе го потпишат нивните овластени 
претставници. 

Член 11 
Одредбите од овој општествен договор се при-

менуваат од 1 јануари 1981 година. 
Член 12 

Општествениот договор се објавува во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

27 мај 1981 година 
Белград 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Јашари Шефќет, с. р. 
За Сојузниот извршен совет, 

Петар Костиќ, с. р. 
За Стопан-ската комора на Југославија, 

Емин Добарџиќ, с. р 
За Советот на Сојузот на синдикатите 

на Босна и Херцеговина, 
Анте Будимир, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Боева и Хеоцеговииа 

Винко Јелчиќ с. р. . _ 
За Стопанската комора на Босна и 

' Хецеговина. 
Рашид Касумовиќ, с. р. 
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За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

Панче Миркуловски, с.р. 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, 
Андон Мојсов, с. р. 

За Стопанската комора на Македонија, 
Киро Роглев, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Словенија, 

Емил Шуштар, с. р. 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Словенија, 
Петар Тош, с. р. 

За Стопанската комора на Словенија, 
Руди Шепич, с.р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Србија, 

Иштван Тот, с. р. 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Србија, 
Марија Тодоровиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Србија, 
Рајко Ѓаковиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Хрватска, 

Ивка Крајновиќ, с. р. 
За Извршниот совет на Саборот на 

СР Хрватска, 
Милан Пушкариќ, с. р. 

За Стопанската комора на Хрватска, 
Бојан Цолариќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Црна Гора, 

Лазар Гогиќ, с. р. 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Црна Гора, 
Драгослав Турановиќ, с.р. 

За Стопанската комора на Црна Гора, 
Жарко Смоловиќ, с.р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на САП Војводина, 

Јелена Ќупурдија, с. р. 
За Извршниот совет на Собранието 

на САП Војводина, 
Ѓорѓе Цветковиќ, с. р. 

За Стопанската комора на С All 
Војводина, 

Радован Радовиќ, с.р. 
За Советот на Сојузот на синдикатите 

на САП Косово, 
Милош Бујаковиќ, с. р. 

За Извршниот совет на САН Косово, 
Ростем Беита, с. р. 

За Стопанската комора на САП 
Косово, 

Божа Максимовиќ, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

278. Закон за регулирање на обврските за 
враќање на ануитетите по странските 
кредити одобрени на организации на здру-
жен труд и на други самоуправни орга-
низации и заедници на подрачјето на Со-
цијалистичка Република Црна Гора што 
го погоди земјотрес во 1979 година — — 785 

Страна 
279. Закон за условите за вршење на стопан-

ски дејности на организациите на здру-
жен труд во Слободната зона — — — 787 

280. Измени и дополненија на Резолуцијата за 
основните насоки и рамки на политиката 
на општествено-економскиот развој и за 
извршувањето на склучените договори за 
основите'на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1981 до 1985 година 
во 1981 година — — — — — — — 790 

281. Одлука за обврските на републиките и на 
автономните покраини за 1981 година ут -
тврдени со Законот за средствата за от~ 
бранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрач-
јето на Социјалистичка'Република Црна 
Гора во 1979 година — — — 793 

282. Одлука за намалување на обврските на 
републиките и автономните покраини за 
1981 година утврдени со Законот за сред-
ствата за отстранување на последиците од 
катастрофалниот земјотрес што го погоди 
подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година — — — — 

283. Одлука за имепз^вање претседател на Од-
борот за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југо-
славија — — — — — — — — — 

284. Одлука за именување претседател на Уп-
р а в н и о т одбор на Фондот за унапредува-
ње на ликовната уметност „Моша Пијаде" 
и за објавување на составот на тој одбор 

285. Статут на Сојузната заедница за работи-
те на цените — — — — — — — 

Одлука за потврдување на Статутот на Сојуз-
ната заедница за работите на цените — 

286. Правилник за условите и начинот на во-
дење податоци за лабораториски испиту-
вања и за давање извештаи за причини-
телите на одделни заразни болести — — 

287. Решение за повлекување од промет на 
лекот ESSAVEN желе од 40 g серија број 
08210381, производ на СОЗТ „ЅВЅ" — Ра-
ботна организација „Босналијек" — Са-
раево — — — — — — — — — 

288. Решение за повлекување од промет на 
лекот PLIBEX дражен, серија број 183021, 
производ на СОЗТ — Фармацевтска, - хе-
миска, прехранбена и козметичка индус-
трија „Плива" — Загреб 

289. Решение за повлекување од промет на ле-
кот NAEMACCEL раствор од 500 ml, серија 
број 03680980, производ на „Југоремедија", 
Фабрика за лекови — Работна организа-
ција во состав на ИЗК „Серво Михаљ" — 
Зрењанин — — — 

290. Решение за измени на Решението за ут-
тврдување на составот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство — — — — — — 

291. Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени дозволи за 
пз^штање во внатрешен промет, во кои се 
извршени измени и дополненија 

292. Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои престанале да важат доз-
волите за пуштање во внатрешен промет 

293. Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени дозволи за 
угуштање во внатрешниот промет — — 

294. ^Општествен договор за издатоците за ис-
храна на работниците што претставуваат 
материјални трошоци — — — — — 
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