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Врз основа на член 32 од Законот за здружува-
ње на организациите на здружен труд во општи 
здруженија и во Стопанската комора на Југославија, 
Собранието на Стопанската комора на Југославија, на 
VII седница одржана на 21 декември 1977 година, 
донесе 

С Т А Т У Т 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопанската комора на Југославија (гѕо на-

тамошниот текст: Комората) е самоуправна органи-
зација и заедница на организациите на здру-
жен труд, на нивните деловни заедници и 
на други организации што се здружуваат во 
неа врз - основа на Законот за здружување 
на организациите на здружен труд во општи здру-
женија и во Стопанската комора на Југославија (во 
натамошниот текст: Законот). 

Член 2 
Со работите на Комората управуваат организа-

циите на здружен труд и други организации што се 
здружени во неа врз принципите на делегатскиот 
систем, утврден со овој статут, во согласност со За-
конот. 

Член 3 
Назив на Комората е: Стопанска комора на Ју-

гославија. 
Седиштето на Комората е во Белград. 
Комората е правно лице со правата, обврските и 

одговорностите утврдени со овој статут, во соглас-
ност со Законот. 

Член 4 
Комората има печат со кружна форма, кој ги 

содржи називот и седиштето на Комората испишани 
на јазиците на народите на Југославија. 

Називот и печатот на Комората можат да бидат 
и на странски јазик. 

Член 5 
Работата на Комората е јавна. 
Заради остварување на начелото на јавност во 

работата, Комората со помош на средствата за 
информирање ги запознава организациите на здру-
жен труд и пошироката јавност за работата на свои-
те органи и тела, за извршувањето на своите зада-
чи, дава податоци и информации од значење за уна-
предувањето на трудот и работењето на организа-
циите на здружен труд и обезбедува контрола на 
извршувањето на своите задачи и работи, на само-
управното спогодување и договорање на организа-
циите на здружен труд за прашања од заеднички 
интерес. 

Во работата на Комората јазиците^на народите 
и народностите на Југославија и нивните писма се 
рамноправни. 

Комората има свое гласило кое го информира 
здруженото стопанство за работата на Комората. 

II. ЦЕЛИ НА ЗДРУЖУВАЊЕТО ВО КОМОРАТА И 
ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

Член 6 
Организациите на здружен труд и нивните де-

ловни заедници, согласно со Законот, се здружуваат 
во Комората преку општите грански здруженија, за-
ради заедничко унапредување на трудот и работење-
то, усогласување на посебните, заеднички PI општи-
те општествени интереси, давање иницијатива за до-
несување на закони и утврдување на економската 
политика и за склучување на самоуправни спогодби 
и општествени договори, давање помош при утврду-
вањето на развојната политика и подгогвувањето-
на плановите, договарање за самоуправното уреду-
вање на општествено-економските односи, како и 
заради разгледување и решавање, на други прашања 
од заеднички интерес. 

Член 7 
Заради остварување на целите на здружување 

во Комората, Комората иницира и ј а усогласува ак-
тивноста на опитите здруженија во остварувањето 
на нивните задачи, во развивањето на меѓугран-
ската соработка и во усогласувањето на меѓугран-
ските интереси, во развивањето на самоуправните 
односи и поврзувањето на стопанството во целост во 
рамките на заедничките интереси. 

Член 8 
Заради унапредување на трудот и работењето на 

организациите на здружен труд, Комората ја следи 
состојбата и потребите на стопанството во целост и 
ги оценува односите на гранките или дејностите во 
вкупната општествена репродукција и во општестве-
ната поделба на трудот, го организира самоуправно-
то спогодување и договорање на организациите на 
здружен труд, презема и предлага соодветни мерки, 
особено заради пораст на продуктивноста на трудот, 
подобро користења на расположивите капацитети и 
средства, на природните богатства и кадрите, како и 
заради зголемување на економичноста и ефикасно-
ста на работењето, на стопанството во целост. 

Член 9 
Комората работи врз организирање на научноис-

тражувачката и развојната работа и примена на со-
времените достигања на науката, техниката и тех-
нологијата рд заеднички интерес за стопанството во 
целост, врз размена на искуства, како и врз заштита 
на човековата околина, соработува со самоуправните 
интересни заедници, со другите организации, со на-
учни и стручни институции. 

Член 10 
Заради остварување на заедничките интереси на 

организациите на здружен труд, Комората дава 
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иницијатива за самоуправно организирање на сто-
панството и за здружување на трудот и средствата 
во процесот на општествената репродукција. 

Член 11 
Заради обезбедување слободно движење и здру-

жување на трудот и средствата во процесот на оп-
штествената репродукција, слободна размена на сто-
ки и услуги, на научни достигања и стручни искус-
тва на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, Комората: 

— иницира и организира активности и предла-
га мерки за регулирање и унапредување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд на 
единствениот југословенски пазар; 

— ја организира работата врз истражување 
и унапредување на домашниот пазар, на прометот 
на стоки и услуги, и го поттикнува поврзувањето на 
производството и прометот; 

— го развива самоуправното спогодување и оп-
штественото договорање на организациите на здру-
жен труд за условите за стекнување на доход на 
единствениот југословенски пазар, врз основа на деј-
ствувањето на законитостите на пазарот, заради 
спречување на стекнување материјални и други 
предимства на пазарот кои се засноваат врз моно-
полска положба, нелојална конкуренција, затвора-
ње на пазарот и врз други појави што се последица 
од повластена положба на пазарот. 

Член 12 
Заради унапредување на економските односи со 

странство, а посебно заради поуспешно вклучување 
на југословенското стопанство во меѓународната по-
делба на трудот, долгорочно поврзување и постигање 
на поголеми ефекти во меѓународната размена, не-
хармоничен извоз и увоз согласно со потребите на 
пазарот, со можностите на производството и на плат-
ниот биланс на земјата, Комората организира догова-
рање и спогодување на организациите на здружен 
труд во органите, секциите и во другите тела на Ко-
мората: 

— за критериумите, начинот и условите за заед-
нички настап на странскиот пазар при извозот и у-
возот, за производствената кооперација, за деловно-
-техничката соработка, за заедничките вложувања, 
за "настапот на трети пазари и за други форми на по-
врзување и соработка со странските партнери; 

— за заедничкото предлагање на мерки за уна-
предување на економските односи со странство; 

— за организирањето и работата на заедничките 
стопански претставништва и деловни единици на ор-
ганизациите на здружен труд во странство; 

— за одговорноста на организациите на здружен 
труд при воспоставувањето на деловни односи со 
странски партнери, присобираното на информации 
за нивниот бонитет и подобност, како и спречува-
њето на сите видови на нарушување на поединечни-
те и заедничките интереси на организациите на здру-
жен труд и на самоуправното општество; 

— за следењето и истражувањето на странските 
пазари и за постојано стекнување на информации за 
состојбата и кретириумитег на светскиот пазар, за 
мерките што можат да бидат од влијание за односи-
те со нашето стопанство, како и за информирањето 
на странство за југословенското стопанство; 

— за програмите, методите и формите на икфор-
мативно-пропагандната дејност спрема странство, по-
себно за учеството на југословенското стопанство на 
саеми, изложби и други стопански манифестации во 
странство; 

— за соработката со меѓународните и национал-
ните организации. 

Член 13 
Комората учествува во утврдувањето на програ-

мите за работа во врска со договарањето за основите 
на општествениот план на Југославија и со подгот-
вувањето на општествениот план на Југославија, во 
подготвувањето на анализи на развојот во изминати-
от период со изработка на аналитичко-документацио-
нен материјал, во склучувањето на договор за осно-
вите на општествениот план на Југославија, ако со тој 
договор презема посебни задачи и обврски, организи-
ра следење и информирање за остварувањето на за-
едничките интереси и цели утврдени со општестве-
ниот план на Југославија, и во тој поглед соработу-
ва со соодветните органи и организации на федера-. 
ци јата, во согласност со Законот. 

Комората учествува во општественото планира-
ње со давање стручна помош и информации на ор-
ганизациите на здружен труд и на други организа-
ции и заедници при самоуправното спогодување и 
општественото договарање за основите на планот, во 
постапката за подготвување, донесување и оствару-
вање на плановите, во согласност со својата опште-
ствена функција, права и должности. 

Комората ја следи и ја поттикнува работата врз 
унапредување на методологијата на планирањето во 
организациите на здружен труд. 

Член 14 
Комората соработува со надлежните органи и ор-

ганизации во федерацијата при утврдувањето и ос-
тварувањето на кредитно-монетарната политика на 
земјата, на системот и условите на кредитирање во 
земјата и во странство^ унапредување на финанси-
ското работење на организациите на здружен труд, 
во донесувањето на мерки од областа на финансии-
те и рационалното користење на средствата. 

Член 15 
Комората ја организира и поттикнува работата 

за стручно усовршување и дополнително образова-
ние на кадрите во стопанството, посебно на работо-
водните кадри заради постојано зголемување на нив-
ното знаење од областа на технологијата, научно-
-техничките достигања, економиката на стопанису-
вањето и др. 

Комората го поттикнува планирањето на кадри и 
усогласувањето на програмите и плановите за обра-
зование на кадри за потребите на стопанството, ја 
организира изработката на анализи и методологии 
за степенот на користењето на знаењата на кадрите 
и за придонесот на тие знаења во создавањето на 
доходот, ги анализира процесите на вработувањето, 
проблемите за економичноста на трудот и вработува-
њето на млади стручни кадри. 

Комората може да организира семинари, совету-
вања, консултативни состаноци и други форми за 
подигање на нивото на стручното знаење на работо-
водните и други стручни кадри, и со тоа го обезбе-
дува нивното редовно информирање за актуелните 
достигања во земјата и во светот заради практично 
користење на современите искуства од влијание врз 
унапредувањето на трудот и работењето во стопан-
ството бо целост. 

Член 16 
Комората организира и го унапредува системот 

на информирање, кој придонесува за унапредување 
ија трудот и работењето во стопанството и за донет 
сување на соодветни одлуки во организациите на 
здружен труд. 

За таа цел Комората организира и ги поврзува 
изворите на општествено-економските, деловните, 
конјунктурните, научно-техничките и технолошките 
информации и податоци со организациите на здру-
жен труд, со општите здруженија и стопанските ко-
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мори во единствена целост на даватели и корисници 
на информации во стопанството. 

Комората организира и го унапредува: 
— постојаното и систематско известување на ор-

ганизациите на здружен труд за научно-техничките 
достигања и за другите податоци од технологијата и 
економиката на стопанисувањето, за стопанските 
движења, за резултатите од работењето во стопан-
ството и во другите дејности, за актуелните пробле-
ми на стопанисувањето од земјата и светот; 

— меѓусебното известување за движењата на 
производството и работењето, за ангажираноста на 
капацитетите по одделни дејности, за новите инвес-
тициони намери, како м за други прашања значајни 
за стопанисувањето и за остварувањето на целите на 
здружувањето и на задачите на Комората; 

— информирањето за работата и активностите 
па заедничките органи и тела и на другите форми 
на поврзување на организациите на здружен труд 
во Комората; 

— информирањето за работата и активностите на 
општите здруженија и на нивните органи и тела; 

— меѓукоморското информирање, и 
— информирањето на јавноста. 
Изградбата на системот на информирање во 

стопанството, како и правата и обврските на дава-
телите и корисниците на информации се уредуваат 
со спогодба помеѓу Комората, стопанските комора на 
републиките и стопанските комори на автономните 
покраини, општите здруженија и другите учесници 
во системот на информирање во стопанството. 

Со општ акт на Комората поблиску се определу-
ваат начинот и формите на информирање во смисла 
на овој член. 

Член 17 
Комората работи врз подготовките за општона-

родна одбрана и општествена самозаштита, во сог-
ласност со Законот. 

Член 18 
Комората работи врз развивање на добрите де-

ловни обичаи и на социјалистичкиот деловен морал, 
на лојалноста и совесноста во работењето, јакнењето 
на одговорноста за исполнувањето на договорите, са-
моуправните спогодби и општествените договори, ка-
ко во меѓусебните односи на единствениот југосло-
венски пазар, така и во односите во странство. 

Комората ги утврдува правилата за однесување . 
на организациите на здружен труд во меѓусебните 
односи на пазарот (узансите и други правила). 

Комората издава потврди за постоењето на доб-
рите деловни обичаи. 

Член 19 
Комората издава исправи (уверенија, потврди и 

други акти) за фактите за кои води евиденција и за 
други факти ако е тоа определено со сојузен закон. 

Член 20 
По барање на организациите на здружен труд, 

Комората потврдува определени факти во исправи-
те што тие организации ги издаваат заради употре-
ба во странство, во рамките на своето редовно надво-
решнотрговско работење. 

Член 21 
Согласно со Законот, исправите од чл. 19 и 20 на 

овој статут имаат значење на јавни исправи. 
Начинот на водење на евиденцијата, издавање 

иа исправите според член 19 и на потврдување на 

фактите според член 20 од овој статут се уредуваат 
со посебен општ акт на Комората, ако тоа не е уре-
дено со сојузни прописи. 

Член 22 
Во извршувањето на своите задачи Комората вр-? 

ши и јавни овластувања, ако е за тоа овластена (6 
сојузен закон. 

Комората врши и други работи предвидени со 
сојузен закон. 

Начинот на вршење на работите од ст. 1 и 2 на 
овој член, ако не е уреден со сојузен закон, се уре-
дува со општиот акт на Комората од член 21 став & 
од овој статут. 

Ш.ЗДРУЖУВАЊЕ ВО КОМОРАТА 

Член 23 
Во Комората, согласно со Законот, се здружу-

ваат: 
1) организациите на здружен труд што вршат 

стопанска дејност и нивните деловни заедници, пре-
ку општите грански здруженија основани за тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

2) организациите на здружен труд здружени во 
Заедницата на југословенските железници, Заедни-
цата на југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони и во Заедницата на југословенското електро-
стопанство, основани со посебек сојузен закон, преку 
тие заедници; 

3) банкарските организации, преку Здружението 
на банките на Југославија; 

4) заедниците на осигурување на имоти и лица, 
преку Здружението на заедниците на осигурување на 
имоти и лица на Југославија; 

5) земјоделските задруги, организациите на коо-
перанти и други форми на здружување на земјо-
делците, преку Задружниот сојуз на Југославија. 

Член 24 
Bd Комората можат да се здружат и организа-

циите на здружен труд што вршат општествени деј-
ности, како и професионалните стручни здруженија, 
ако се здружиле во некое од општите здруженија и 
преку тие здруженија, согласно со Законот. 

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО КОМОРАТА 

Член 25 
Во остварувањето на целите на здружувањето и 

на задачите на Комората, организациите на здружен 
труд имаат еднакви права и должности во Ко-
мората. 

Член 26 
Правата и должностите на организациите на 

здружен труд во Комората се особено: 
1) преку делегатите да управуваат со работите 

на Комората и да ги избираат заедничките органи и 
тела во Комората; 

2) да ја насочуваат и усогласуваат заедничката 
активност во остварувањето на целите на здружува-
њето во Комората; 

3) да ги уредуваат меѓусебните односи, во согла-
сност со единствениот систем на социјалистичките 
Самоуправни општествено-економски односи; 

4)*врз начелата за рамноправност, заемна одго-
ворност и солидарност, на начинот уреден со Зако-
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кот и со овој статут, да работат врз извршување ва 
програмите за работа и задачите на Комората; 

5) преку органите и телата на Комората да го ор-
ганизираат самоуправното спогодување и општестве-
ното договарање и да даваат иницијативи за доне-
сување на закони и други прописи и мерки од облас-
та на стопанството; 

6) преку органите на Комората да одлучуваат за 
учеството на Комората во самоуправното спогодува-
ње и општественото договарање, ако со тие акти Ко-
мората преземе определени задачи и обврски во со-
гласност а) Законот; 

7) совесно да ги спроведуваат самоуправните 
спогодби и општествените договори што ги склучиле, 
односно кон кои пристапиле; 

8) во Комората да заземаат заеднички ставови, 
да разменуваат информации и искуства, да вршат 
консултации и советувања и да даваат податоци и 
известувања потребни за извршување на задачите 
на Комората; 

9) преку Комората да бидат редовно известе-
ни за прашањата што се од значење за унапредува-
ње на трудот и на нивното работење, како и за ра-
ботата на органите и телата на Комората; 

10) да се придржуваат кон овој статут и кон дру-
гите одлуки со задолжителна сила од член 34 ст. 2 
и 3 од Законот; 

11) да ја користат стручната и друга помош на 
Комората, како и услугите што ги врши Комората 
врз основа на Законот и овој статут; 

12) уредно да го плаќаат придонесот за Комората. 

V. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
НА КОМОРАТА 

Заеднички одредби 

Член 27 
Задачите на Комората ги остваруваат организа-

циите на здружен трз^д и општите здруженија непо-
средно и во органите и телата на Комората, како,и 
во постојаните или повремените форми на меѓусебни 
поврзувања во Комората, со склучување самоуправ-
ни спогодби и општествени договори, со донесување 
одлуки, заклучоци и препораки, со заземање ставови, 
со организирање семинари, советувања и други кон-
султативни состаноци, со поднесување барања за до-
несување на закони и други прописи што се однесу-
ваат на стопанството. 

Член 28 
Во остварувањето на своите задачи Комората 

може да основа работни организации за вршење на 
определени дејности од значење за унапредувањето 
на трудот и работењето на организациите на здру-
жен труд. 

Член 29 
Во остварувањето на своите задачи Комората со-

работува со стопанските комори на републиките и 
со стопанските комори на автономните покраини, со 
органите и организациите на нивото на федерација-
та, со самоуправните интересни заедници и со други 
организации што се занимаваат со стопански работи. 

Член 30 
Самоуправното спогодување и учеството на орга-

низациите на здружен труд, на општите здруженија 
и на Комората во општественото договарање е ос-
новен начин на остварување на целите за здружува-
њето во Комората и нејзините задачи. 

Самоуправно спогодување 

Член 31 
Кога заинтересираните организации на здружен 

труд, или нивните деловни заедници, синдикатот или 
другите општествено-политички организации и заед-
ници, стопанските комори или општите здруженија, 
согласно со законот, ќе дадат иницијатива за склу-
чување на самоуправната спогодба на организациите 
на здружен труд во рамките на Комората, органот 
односно телото на Комората е должно за таа иници-
јатива за склучување на самоуправна спогодба да ги 
извести сите заинтересирани организации во приме-
рен рок, најдоцна 15 дена од денот на дадената ини-
цијатива. 

Органот односно телото на Комората е должно 
предлогот за склучување на самоуправна спогодба да 
го достави до сите заинтересирани учесници во са-
моуправното спогодување, најдоцна во рок од 15 де-
на од денот на приемот на предлогот, наведувајќи 
го денот и местото на одржување на првиот собир 
на претставници на заинтересираните учесници, на 
кој ќе се разгледува предлогот за склучување, од-
носно нацртот или предлогот на самоуправна спо-
годба. 

Член 32 
Во постапката за самоуправно спогодување Ко-

мората ги информира заинтересираните учесници за 
сите факти од значење за успешно спогодување и им 
укажува соодветна стручна помош. 

Член 33 
Кога во Комората е поведена постапка за спо-

годување на организациите на здружен труд за о-
пределени прашања од заеднички интерес, во случај 
некоја од организациите да не пристапи кон спого-
дување или спогодувањето да не успее и по спро-
ведената постапка за усогласување во органите и те-
лата на Комората и во стопанските комори на репуб-
ликите и стопанските комори на автономните покра-
ини, а со тоа се доведува во прашање остварувањето 
на заеднички утврдените цели или се повредуваат 
некои други заеднички интереси на организациите 
на здружен труд, Комората ќе ги уреди тие праша-
ња со донесување на задолжителни заклучоци или 
одлуки, ако е за тоа овластена со сојузен закон. Во 
спротивно, Комората го известува за тоа надлежни-
от орган на федерацијата. 

Член 34 
Комората ги евидентира самоуправните спогод-

би склучени во Комората. 

Член 35 
Комората им обезбедува на заинтересираните ор-

ганизации и органи увид во самоуправните спогодби 
што ги евидентира таа. 

Комората го следи спроведувањето на самоуправ-
ните спогодби евидентирани во Комората. 

Органите и телата на Комората им укажуваат на 
потписниците на самоуправната спогодба на потреба-
та од преиспитување на спогодбата, кога со неа не 
се постигаат предвидените цели, или се повреду-
ваат општествено-економските или други самоуправ-
ни односи утврдени со уставот или законот. 

Член 36 
'Самоуправните спогодби се објавуваат во гласи-

лото на Комората, на начинот како што ќе одлучат 
потписниците на спогодбата. 



Пет смс, 24 март 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 — Страна 409 

Учество на Комората во општественото договарање 

Член 37 
Комората дава иницијатива и ја организира ак-

тивноста на организациите на здружен труд во склу-
чувањето на општествени договори. 

Комората учествува во склучувањето на опште-
ствени договори кога со тие договори се стекнува 
определени права и презема обврски во извршува-
њето на своите задачи. 

Како учесник во општествениот договор, Комо-
рата не може да стекнува права ниту да презема об-
врски од името на организациите на здружен труд. 

Член 38 
Општествените договори во кои учествува Комо-

рата се евидентираат во Комората. 

Соработка со стопанските комори на републиките и 
стопанските комори на автономните покраини 

Член 39 
Заради остварување на целите на здружувањето 

во општи здруженија и во Комората, Комората со-
работува со стопанските комори на републиките и 
стопанските комори на автономните покраини во у-
напредувањето на трудот и работењето од интерес 
за стопанството на Југославија во целост, или за о-
дделни негови делови, како и во други прашања од 
заеднички интерес, а особено: 

— во унапредувањето на продуктивноста на тру-
дот со други квалитативни фактори на стопани-
сување; 

— во усогласувањето на програмите за заеднич-
ки развој на организациите на здружен труд; 

— во заштитата и унапредувањето на човекова-
та околина: 

— во поведувањето акции и предлагањето на 
мерки за унапредување на односите на органи-
зациите на здружен труд на единствениот југосло-
венски пазар; 

— во развојот на општествено-економските од-
носи; 

— во изградувањето на системот на информира-
ње во стопанството и во унапредувањето на меѓу-
морското информирање; 

— во утврдувањето на програмата за работа во' 
врска со договарањето за основите на општествениот 
план на Југославија и со подготвувањето на опш-
тествениот план на Југославија; 

— во системските прашања и во давањето ини-
цијатива за преземање мерки и донесувањето закони 
и други прописи од областа на стопанството; 

— во остварувањето на целите и мерките на 
утврдената економска политика; 

— во усогласувањето на заедничките интереси 
за унапредување и развивање на стопанските одно-
си со странство; 

— во основањето на заеднички стопански прет-
ставништва во странство: 

— во утврдувањето на програмите за стопанска 
и туристичка пропаганда и информативно-издавач-
ка дејност спрема странство; 

— во формирањето на секции за унапредување, 
на стопанската соработка со одделни земји или гру-
па земји, мешовити комори и други форми на повр-
зување и соработка со странство; 

— во утврдувањето на принципите и критериу-
мите на кадровската политика и во нејзиното спро-
ведување; 

— во склучувањето и пристапувањето кон оп-
штествените договори; 

— во донесувањето на статутот на Комората и 
на неговите измени и дополненија; 

— во утврдувањето на основицата и стапката на 
придонесот за финансирање на работата и активно-
ста на Комората. 

Член 40 
Комората соработува со стопанските комори на 

републиките и стопанските комори на автономните 
покраини со учество на претставници на тие комори 
во работата на органите и соодветните тела на Ко-
мората и со соработка на органите и телата на Ко-
мората со соодветните органи и тела на стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на ав-
тономните покраини. 

Член 41 
- Комората е должна да ги известува и поканува 

стопанските комори на републиките и стопанските-
комори на автономните покраини на седниците на 
своите органи и тела, доставувајќи им соодветни ма-
теријали, а овие комори имаат право и должност да 
учествуваат во работата на органите и телата на Ко-
мората кога на дневен ред се наоѓаат прашањата 
од член 39 на овој статут. 

Комората е должна да ги разгледа прашањата 
што ги предлагаат органите на стопанските комори 
на републиките и на стопанските комори на авто-
номните покраини. 

Заради претходно разгледување и усогласување 
на ставовите по прашањата од член 39 на овој ста-
тут .во Комората се формира координационен одбор 
на стопанските комори на републиките и на стопан-
ските комори на автономните покраини. 

Член 42 
Заради остварување на соработка и заедничка 

активност врз унапредување на трудот и работење-
то на организациите на здружен труд за кои не се 
основани посебни општи здруженија за територија-
та на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија (занаетчиство, комуналното стопанство и др.), 
во Комората можат да се формираат посебни коор-
динациони одбори што ги сочинуваат претставници 
на соодветните форми на организирање на односни-
те организации на здружен труд во стопанските ко-
мори на републиките и во стопанските комори на ав-
тономните покраини. 

Член 43 
Остварувањето на меѓусебна соработка и учес-

твото на стопанските комори на републиките и на 
стопанските комори на автономните покраини во ра-
ботата на органите и телата на Комората, како и на-
чинот, составот и делокругот на координационото од-
бори од член 41 став 3 и член 42 од овој статут, по-
блиску се уредува со договор помеѓу Комората и 
стопанските комори на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини. 

Соработка со органите и организациите на федера-
цијата 

Член 44 
Заради хармоничен развој на стопанството и.по-

успешно работење на организациите на здружен 
труд, Комората во работите од надлежност на феде-
рацијата соработува со соодветните органи и органи-
зации на федерацијата, дава иницијатива за опште-
ствено договарање, за донесување закони и други 
прописи и мерки што се од интерес за стопанството 
во целост и учествува во подготвувањето и спрове-
дувањето на овие закони, прописи и мерки. 

Член 45 
Комората ги известува надлежните органи на 

федерацијата за појавите и проблемите во стопан-
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ството и за дејството на законите, другите прописи 
и мерки што се од интерес за повеќе општи здру-
женија или за стопанството во целост. 

Член 46 
Во остварувањето на своите, задачи, Комората 

соработува со самоуправните интересни заедници, со 
општествено-политичките, општествените и други 
организации на ниво на федерацијата. 

Соработка на Комората со организациите од областа 
на науката и образованието 

Член 47 
Во остварувањето на своите задачи за унапреду-

вање трудот и работењето на организациите на здру-
жен труд, Комората непосредно се поврзува со ор-
ганизациите на здружен труд од областа на науката 
и образованието и со нив, преку самоуправни спо-
годби, воспоставува потрајна соработка, ги уредува 
меѓусебните права и обврски во извршувањето на 
задачите од програмата за работа на Комората. 

Изнесување и застапување на ставовите на Комората 

Член 48 
Ставовите, предлозите и мислењата на Комората 

ги утврдуваат нејзините органи и тела во рамките 
на своите овластувања. * 

Ставовите на Комората можат да ги изнесуваат и 
застапуваат избраните функционери на Комората, 
претседателите на органите и телата на Комората 
или други овластени членови на тие органи и тела. 
Овие органи и тела можат да овластат и стручни ра-
ботници на Комората да ги изнесуваат ставовите на 
Комората за определени прашања. 

Никој не е овластен да изнесува од името на Ко-
мората ставови по прашањата за кои претходно не 
се изјасниле соодветните органи односно тела на Ко-
мората. 

Општи акти на Комората 

Член 49 
Општи акти на Комората се: статутот, одлуките, 

заклучоците, препораките, правилниците и деловни-
ците, што во вршењето на своите работи ги донесу-
ваат надлежните органи односно тела на Комората. 

Член 50 
Комората донесува одлуки и заклучоци со за-

должителна сила само "во статутарните прашања, на 
начин и по постапката што се предвидени со овој ста-
тут и со други општи акти. 

По исклучок, Комората може да донесува одлу-
ки и заклучоци со задолжителна сила и за одделни 
прашања, кога за тоа е изречно овластена со сојузен 
закон (јавни овластувања), на начинот и под усло-
вите утврдени со закон. 

Одлуките и заклучоците со задолжителна сила 
ги донесуваат Собранието и Извршниот одбор на 
Собранието на Комората. 

Одлуки и заклучоци со задолжителна сила мо-
жат да донесуваат и секциите за унапредување на 
стопанската соработка со определени земји — во 
рамките на своите овластувања. 

Член 51 
Општиот акт на Комората се објавува во гла-

силото на Комората, а во „Службен лист на СФРЈ", 
ако е тоа предвидено со тој акт, согласно со законот. 

Општите акти на Комората влегуваат во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето, а само од осо-
бено оправдани причини може да се определи овие 
акти да влегуваат во сила во пократок рок или на 
истиот ден кога се објавени. 

VI. УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМО-
РАТА 

1. Управување со трудот и со работите на 
Комората 

Член 52 
Со трудот и со работите на Комората управу-

ваат организациите на здружен трз^д и други орга-
низации здружени во Комората, преку своите деле-
гати во органите и телата на Комората. 

Член 53 
За делегат во Комората може да биде избран се-

кој работник што го здружил својот труд во орга-
низација на здружен труд или во друга организа-
ција — член на општо здружение. 

Мандатот, на делегатите во органите и телата на 
Комората трае четири години. 

Мандатот на делегатите во органите и те-
лата на Комората престанува со губење на својство-
то делегат во органите односно телата на општото 
здружение. 

Член 54 
Тргнувајќи од интересите и насоките на органи-

те и телата што ги избрале и̂  уважувајќи ги инте-
ресите на другите организации на здружен труд, де-
легатите во Комората ги усогласуваат интересите и 
заземаат заеднички ставови по прашањата од дело-
кругот на Комората. 

Делегатите во Комората за својата работи им се 
одговорни на органите и телата што ги избрале, ка-
ко и органите и телата на Комората во чија работа 
учествуваат. 

2. Органи и тела на Комората 
Заеднички одредби 

Член 55 
Собранието е орган на управување со Комората. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собрание-

то на Комората. 
Член 56 

Надзорниот одбор е орган на Собранието на Ко-
мората. 

Член 57 
Заради усогласување на ставовите по прашањата 

од заеднички интерес за општите здруженија, заед-
ничко разгледување на други прашања од значење 
за остварувањето на целите на здружувањето во Ко-
мората, меѓукоморска соработка, како и остварување 
на задачите на Комората на унапредувањето на еко-
номските односи со странство, со овој статут се фор-
мираат во Комората определени координационо! од-
бори. 

Член 58 
Заради разгледување и утврдување на заеднич-

ките ставови, усогласување на меѓусебните интере-
си и остварување на заедничката политика во обла-
ста на економските односи со странство, утврдена со 
општествениот план на Југославија и со други оп-
шти акти, заради спогодување и договарање на 
организациите на здружен труд, за унапредување на 
соработката со определена земја или група земји, ка-
ко и заради организирање единствен настап на сто* 
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панството на пазарите на тие земји,, во Комората 
се формираат секции, мешовити комори, контакт-ко-
митети и ел. (во натамошниот текст: секции), како 
форми на непосредно поврзување на организациите 
на здружен труд што вршат надворешнотрговски и 
други работи на економска соработка со странство. 

Член 59 
Координационото одбори и секциите им даваат 

мислења и предлози по прашањата од својот дело-
круг на органите и телата на Комората и на општите 
здруженија, и се овластени да можат со заеднички 
утврдените ставови по тие прашања да истапуваат 
пред надлежните органи и организации на федера-
цијата. 

Член 60 
Собранието, Извршниот одбор, координационото 

одбори и секциите можат да формираат свои посто-
јани или повремени работни тела заради претходно 
разгледување и усогласување на ставовите по опре-
делени прашања од својот делокруг. 

Собрание на Комората % 

Член 61 
Собранието на Комората го сочинуваат делега-

тите на организациите на здружен труд и на други-
те организации и заедници здружени во Комората, 
избрани во општите здруженија. 

Општите здруженија и другите организации што 
имаат положба на општи здруженија, согласно со За-
конот, избираат, по правило, по два делегата за Со-
бранието на Комората од секоја гранка на стопан-
ството за која се основани општи здруженија. 

Претседателот, потпретседателите и генералниот 
секретар на Комората имаат права и должности да у-
чествуваат во работата на Собранието на Комората, 
без право на одлучување. 

Во работата на Собранието на Комората учеству-
ваат претставници на стопанските комори на репуб-
ликите и на стопанските комори на авто^мните по-
краини, на начинот утврден со овој статут и со до-
говорот на Комората и на стопанските комори на ре-
публиките и стопанските комори на автономните по-
краини од член 43 на овој статут. 

Член 62 . 
Делегатите на организациите на здружен труд ЕО 

Собранието на Комората ги избира собранието на оп-
штото здружение од редот на своите членови ,однос-
но соодветниот орган на другата организација која 
има положба на општо здружение. 

Член 63 
Собранието на Комората: 
1) разгледува прашања од значење за унапреду-

вање на трудот и работењето на стопанството во це-
лост и предлага соодветни мерки;' 

2) учествува во утврдувањето на програмата за 
работа во подготвувањето на општествениот план на 
Југославија; 

3) учествува во склучувањето на договор за ос-
новите на општествениот план на Југославија и на 
програмата за развој ,ако со тој договор презема по-
себни задачи и обврски; 

4) го разгледува и оценува остварувањето на це-
лите на општествениот план и на мерките на утвр-
дената економска политика и предлага соодветни 
мерки; 

5) одлучува за склучувањето на општествени до-
говори; 

6) го донесува единствениот статут на заеднич-
ките стопански претставништва во странство; 

7) ја утврдува програмата за работа на Комората 
и дава насоки за работата на органите и телата на 
Комората; 

8) го донесува и менува Статутот на Комората; 
9) дава согласност на статутите на општите здру-

женија; 
10) ги утврдува принципите и критериумите на 

кадровската политика и ја обезбедува нивната реа-
лизација; 

11) дава согласност на основиците и стапките на 
придонесот за финансирање на општите здруженија; 

12) ги утврдува долгорочните и годишните прог-
рами за колективно учество на југословенското сто-
панство на меѓународните саеми и изложби, ја утвр-
дува програмата за стопанска и туристичка пропа-
ганда и информативно-издавачка дејност за стран-
ство, начинот на нивното финансирање, како и за-
вршната сметка на фондовите од кои се финанси-
раат овие работи; 

13) го разгледува годишниот извештај за работа-
та на Комората; 

14) решава за основањето на работни организа-
ции за извршување на задачите на Комората; 

15) решава за приговорите и жалбите на одлу-
ките што ги донесува Извршниот одбор; 

16) дава согласност на посебните узанси што ги 
донесуваат општите здруженија; 

17) го донесува деловникот за својата работа; 
18) решава за другите начелни прашања од де-

локругот на Комората, кога тоа се определува со про-
писи или со овој статут. или*кога тие по својата при-
рода се такви што за нив не може да одлучува 
друг орган на Комората. 

Член 64 
. Собранието на Комората може полноважно да 

одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од 
половината на избраните делегати. 

За одлучување за измени и дополненија на Ста-
тутот на Комората, за финансискиот план на Ко-
мората и за утврдувањето на основиците и стап-
ките за пресметување на придонесот за Комората, 
потребна е согласност на 2/3 од вкупниот број деле-
гати, а во другите^ случаи Собранието донесува од-
луки со мнозинство гласови на сите делегати. 

Член 65 
Седницата на Собранието на Комората ја сви-

кува претседателот на Комората, а во негово отсуст-
во — потпретседателот определен од него. 

Член бб 
Со седницата на Собранието на Комората рако-

води работното претседателство од пет члена, што 
го избира Собранието од редот на присутните деле-
гати. 

Начинот на работата нд Собранието поблиску се 
определува со деловникот. 

Извршен одбор на Собранието на Комората 

Член 67 
Извршниот одбор на Собранието на Комората 

(во натамошниот текст: Извршниот одбор) брои 35 
члена, што ги избира Собранието на Комората од 
редот на делегатите и работниците на организациите 
на здружен труд, но така што во Извршниот одбор 
да биде претставено секое општо здружение. 

Претседателот, потпретседателите и генералниот 
секретар на Комората се членови на Извршниот од-
бор. 

Во работата на Извршниот одбор учествуваат 
претставници на стопанските комори на републиките 
и на стопанските комори на автономните покраини. 

Претседателот на Комората е претседател на Из-
вршниот одбор. 
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Член 68 
Извршниот одбор: 
1) се грижи за спроведувањето на одлуките, зак-

лучоците и препораките на Собранието на Комо-
рата; 

2) се грижи за извршувањето на програмата за 
работа што ќе за утврди Собранието на Комората; 

3) го утврдува предлогот на статутот на Комо-
рата и на другите општи акти што ги донесува Со-
бранието на Комората; 

4) разгледува и му дава на Собранието на Комо-
рата предлози и мислења по прашањата од неговиот 
делокруг; 

5) дава иницијатива за самоуправно спогоду-
вање и општествено договарање по прашањата од 
поширок заеднички интерес за стопанството или од 
општ општествен интерес; 

6) дава иницијатива за донесување на закони и 
други прописи од значење за стопанството во це-
лост; 

7) му поднесува на Собранието годишен извештај 
за работата на Комората и ја предлага програмата 
за работа; ' 

8) за утврдува височината на надоместот за ус-
лугите на Комората, како и за надоместување на 
трошоците за работата на Судот на честа, на Надво-
решнотрговската арбитража и на ПОСТОЈаниот из-
бран суд; 

9) одлучува за набавката, расходувањето и про-
дажбата на подвижни и неподвижни предмети што 
имаат карактер на основни средства, согласно со 
финансискиот план на Комората, ако за одделни 
вандови на подвижни предмети со самоуправната спо-
годба со коза се утврдуваат меѓусебните односи на 
работната заедница и Комората не е определено пои-
наку; 

10) ги утврдува, во согласност со општествениот 
договор, основите и мерилата за определување на 
височината на личните доходи и на другите при-
мања на функционерите на Комората, на работни-
ците со посебни овластувања и одговорности, на со-
ветниците на Комората и специјалните советници; 

11) за утврдува, во согласност со општествениот 
договор, височината на дневниците и на другите на-
домести за членовите на органите и телата на Ко-
мората, за функционерите на Комората, за работни-
ците со" посебни овластувања и одговорности, за со-
ветниците на Комората и за специјалните советници; 

12) ги назначува и разрешува раководните ра-
ботници во стручната служба на Комората, го име-
нува и разрешува обвинителот на Комората при 
Судот на честа, секретарот на Судот на честа, сек-
ретарот па Надворешнотрговската арбитража и на 
Постојаниот избран суд; 

13) ги именува и разрешува директорите на за-
едничките стопански претставништва во странство, 
во согласност со Сојузниот извршен совет; 

14) ја утврдува и спроведува програмата на под-
готовките за општонародна одбрана и за општест-
вена самозаштита, во согласност со законот; 

15) дава согласност на актите на работната заед-
ница, кога е тоа определено со самоуправна спо-
годба склучена помеѓу Комората и нејзината работ-
на заедница; 

16) делегира претставници на Комората во орга-
ните и организациите на федерацизата, во општест-
вено-политичките, општествените и други самоуп-
равни организации; 

17) одлучува за учеството на Комората во ра-
ботата на меѓународните и националните организа-
ции во странство; 

18) определува кои документи и податоци се 
сметаат за службена и деловна тајна на Комората; 

19) донесува деловник за својата работа; 
20) решава за други прашања што со овој статут 

и со други општи акти на Собранието на Комората 
се ставени во негов делокруг. 

Член 69 
Извршниот одбор може полноважно да одлу-

чува ако на седницата присуствува мнозинство на 
неговите членови. 

Одлуките па Извршниот одбор се донесуваат со 
мнозинство гласови ка членовите на Извршниот од-
бор. 

Член 70 
Седницата на Извршниот одбор ја свикува и со 

нејзината работа раководи претседателот, на Комо-
рата, а во негово отсуство — потпретседателот оп-
ределен од него. 

Член 71 
Начинот на работа на Извршниот одбор поб-

лиску се уредува со деловникот. 

Надзорен одбор на Комората 

Член 72 
Надзорниот одбор на Комората го сочинуваат 

претседателот и осум членови, што ги избира Собра-
нието на Комората од редот на своите членови. 

Член 73 
Надзорниот одбор ги разгледува: 
1) примената на одредбите на овој статут и на 

другите општи акти од страна на органите и телата 
на Комората; 

2) материзалното и финансиското работење на 
Комората, располагањето со средствата на Комората, 
исправноста на користење на средствата за работа 
на стручната служба на Комората; 

3) извршувањето на правата и обврските на ра-
ботната заедница на Комората, согласно со Статутот 
и со други општи акти на Комората. 

Покрај работите од точ. 1 до 3 став 1 на овој 
член, Надзорниот одбор врши и други работи што ќе 
му ги стави во задача Собранието на Комората. 

Член 74 
Надземниот одбор е должен да поднесува до Со-

бранието на Комората извештај за својата работа, 
особено за материзалното и финансиското работење 
на Комората, најмалку еднаш годишно, при усво-
јувањето на извештајот за работа и на завршната 
сметка на Комората. 

Член 75 
Седницата на Надзорниот одбор ја свикува и 

со неззината работа раководи претседателот на Над-
зорниот одбор, а во негова отсутност — заменикот 
на претседателот. 

Член 76 
Начинот на работа на Надзорниот одбор поб-

лиску се уредува со деловникот. 

Координациони одбори на Комората 

Член 77 
Во смисла на член 57 од овој статут, во Комората 

се формираат следните координациони одбори: 
1) Координационен одбор за унапредување на 

трудот и работењето; 
2) Координационен одбор за самоуправно орга-

низирање и здружување; 
3) Координационен одбор за економски односи 

со странство; 
4) Коордииационен одбор за развој и тековни 

стопански движења; 
5) Коордикационен одбор за стекнување и рас-

пределба на доходот, за назар и цени; 
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6) Координационо« одбор за монетарно-кредитшс 
прашања и осигурување; 

7) Координационен одбор за информирање во 
странството; 

8> Координационен одбор за кадри во стопанст-
вото. 

Во Комората постои и Координационен одбор на 
стопанските комори на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини (член 41 од Стату-
тот). 

Член 78 
Координационото одбори од член 77 став 1 од 

овој статут ги сочинуваат по еден делегат на опш-
тите здруженија и на другите организации што 
имаат положба на општи здруженија, согласно со 
Законот. 

Во работата на координационото одбори учест-
вуваат и претставници на стопанските комори на 
републиките и на стопанските комори на автоном-
ните покраини. 

Член 79 
Координациониот одбор има претседател. 
Претседателот на координациониот одбор го из-

бира Собранието на Комората. 

Член 80 
Седниците на координациониот одбор се одржу-

ваат по потреба. 
Седницата на координациониот одбор ја свикува 

и со нејзината работа раководи претседателот на 
координациониот одбор. 

Член 81 
Координациониот одбор за унапредување на 

трудот и работењето ја разгледува состојбата, дава 
иницијатива, ги усогласува активностите и предлага 
мерки за унапредување на трудот и работењето на 
стопанството во целост, особено во организацијата 
на работата заради зголемување на продуктивноста 
на трудот и ефикасноста на користењето на средст-
вата и на работењето, иновациите, трансферот на 
знаењата и домашното творештво, квалитетот на 
производите и стандардизацијата, заштитата и уна-
предувањето на човековата околина, користење-
то на секундарните сировину примената на 
електронските сметачи и автоматизацијата во 
стопанството, заради унапредување на трудот во ин-
тегралниот транспорт, во пакувањето, амбалажата 
и дизајнот, како и во другите унапредувана дејно-
сти. 

Член 82 
Координациониот одбор за самоуправно органи-

зирање и здружување ја усогласува активноста на 
општите здруженија и на другите организации здру-
жени во Комората заради развивање на самоуправ-

н и т е односи, унапредување на сите форми на здру-
жување на трудот и средствата, самоуправното спо-
годување и општественото договарање, ги, следи 
овие процеси, дава иницијатива и предлага мерки. 

д Член 83 
Координациониот одбор за економски односи со 

странство ја усогласува активноста врз остварување 
на задачите, унапредување на економските односи 
со странство заради успешно вклучување на југо-
словенското стопанство во меѓународната поделба 
на трудот. За таа цел особено разгледува и зазема 
ставови за унапредување на надворешнотрговската 
размена, за организиран настап на странските па-
зари, разгледува и предлага мерки за унапредување 
на надворешногрговската мрежа во странство; раз-
гледува и предлага критериуми за договорно и спо-
годбено утврдување од страна на организациите на 
Здружен труд, на начинот и условите за заеднички 
настап на странските пазари при извозот и увозот, 

при производствената кооперација, деловио-технич-
ката соработка, заедничките вложувања, настапот 
на трети пазари и ири други форми на соработка и 
поврзување со странски партнери; ја разгледува, ор-
ганизира и насочува активноста за постојано сле-
дење и анализирање на состојбата и условите на ме-
ѓународните пазари, обезбедува информации кои 
можат да бидат од интерес за успешен настап на 
нашето стопанство на странските пазари, како и ин-
формирање на странството за југословенското сто-
панство; ги разгледува и усогласува ставовите И 
предлага мерки за унапредување на надворешнотр-
говскиот систем, на девизниот режим и царините; ги 
разгледува, усогласува и предлага програмите, ме-
тодите и формите на информативно-пропагандната 
дејност во странство (саеми, изложби и други стопан-
ски манифестации во странство); ја усогласува и 
остварува соработката со меѓународните економски 
организации по прашањата од меѓународен економ-
ски карактер, кои се од значење за целото стопанст-
во или за област на стопанството а имаат мулти-
латерален карактер, како и со национални економ-
ски организации. 

Координациониот одбор врши и други работ** 
што произлегуваат од програмата за работа на Ко-
мората или што Собранието на Комората и него-
виот Извршен одбор ќе му доверат на Координа-* 
циониот одбор. 

Член 84 
Координациониот одбор за развој и тековни сто-

пански прашања ги усогласува ставовите за осно-
в и т е ^ а општествениот план на Југославија и на 
програмата за развој на стопанството во целост; се 
занимава за системот и методот на самоуправното 
планирање, на општественото договарање и самоуп-
равното спогодување на подрачјето на проширената 
репродукција, усогласувањето на развојните прог-
рами и инвестиционите планови помеѓу групации И 
гранки; ја организира помошта на организациите на 
здружен труд при заземањето на ставови за постап-
ката на планирањето; ја организира работата и по^ 
мага при усогласувањето на програмите за развој; 
го следи и поттикнува унапредувањето на методо-
логијата на планирањето; ги усогласува инвестицио-
ните програми и го следи остварување на плановите, 
за развој во стопанството во целост и соработува сб1 

Фондот за развој на недоволно развиените подрачја 
при инвестирањето во тие подрачја; работи и вр 3 
други прашања, врзани за структурните проблеми на 
стопанството, за комплексното планирање и проши-
рената репродукција. 

Координациониот одбор ги усогласува ставовите 
за остварувањето на целите на општествениот план 
на Југославија и на мерките на утврдената економ-
ска политика, го следи дејството на донесените мер^ 
ќи врз работењето и економската положба на де-
ловите на стопанството и на стопанството во целост, 
ги разгледува и усогласува ставовите за оцена на 
стопанските движења. 

Член 85 
Координациониот обдор за стекнување и распре-

делба на доходот, за пазар и цени се занимава со 
проблемите на стекнувањето и распределбата на д о | 
ходот, го разгледува унапредувањето на односите 
меѓу организациите на здружен труд на единстве-
ниот југословенски пазар и предлага соодветни 
мерки во врска со системот, политиката и механизт 
мот на цените, согласно со општествениот договор 
укажува помош при склучувањето на самоуправни 
Спогодби во областа на стекнувањето и распределба^ 
та на доходот и цените; ги разгледува појавите на 
Стекнување материјални и други предимства на ши* 
зарот што се засноваат врз монополска положба* 
нелојална конкуренција, затворање на пазарот и 
други појави што се последица од повластена по* 
ложба на пазарот, и презема соодветни мерки. 
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Член 86 
Координациониот одбор за монетарно-кредитни 

прашања и осигурување разгледува и дава предлози 
по прашањата на емисионата политика, оптекот на 
пари и паричната маса, ликвидноста во стопанството, 
меѓународните кредити и задолжувањето на органи-
зациите на здружен труд во странство, финансира-
њето на проширената репродукција и кредитира-
њето, системот и организацијата на банките и на 
другите финансиски организации, осигурувањето на 
имоти и лица, како и по други прашања на финан-
сирањето, кредитно-монетарната политика и осигу-
рувањето. 

Член 87 
Координациониот одбор за информирање во сто-

панството ги усогласува активностите во изградува-
њето и унапредувањето на системот на информира-
ње во стопанството и го поттикнува развојот, на ин-
формационо- документационите центри; ја усогласу-
ва информативната активност на општите здруже-
нија и на другите организации здружени во Комо-
рата, како и на секциите и заедничките стопански 
претставништва во странство, предлагајќи мерки за 
поефикасно информирање на работните организа-
ции за настаните и движењата на светскиот пазар, 
како и за информирање на странство за југословен-
ските стопански можности и потреби, и предлага 
мерки за унапредување на системот на информи-
рањето. 

Член 88 
Координациониот одбор за кадри во стопанст-

вото ги координира и развива заедничките актив-
ности на општите здруженија, стручното усовршу-
вање на кадрите, посебно редовното дополнително 
образование на работоводните и други стручни кад-
ри, како и порационалното користење на кадрите. 

Член 89 
Организацијата и начинот на работа на одделен 

координационен одбор поблиску се уредуваат со 
правилникот за организацијата и работата на коор-
динациониот одбор, што го донесува односниот коор-
динационо! одбор во согласност со Собранието на 
Комората. 

Секции 

Член 90 
Организациите на здружен труд се организираат 

во секции за унапредување на економските односи 
со определена земја или со група земји. 

За која земја или група земји треба да се фор-
мира секција — утврдува Извршниот одбор на Со-
бранието на предлог од Координациониот одбор 
за економски односи со странство. 

Член 91 
Секцпјата ги опфаќа сите организации на здру-

жен труд што вршат работи на надворешпотргов-
ски промет со определена земја или група земји 
за која е формирана. 

Во работата на сенци јата можат да учествуваат, 
без прово на одлучување, и организациите на здру-
жел труд што имаат интерес за соработка со однос-
ната земја или група земји. 

Член 92 
Организациите на здружен труд во сенци јата, 

особено: 
1) ја утврдуваат програмата за соработка со оп-

ределена земја или група земји за кои е форми-
рана сскцијата, ги предлагаат едногодишните и 

среднорочните основи за склучување на трговски и 
економски спогодби помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и тие земји и пред-
лагаат мерки за унапредување на соработката; 

2) ја анализираат состојбата и се известуваат за 
движењата на странските пазари; 

3) го утврдуваат и организираат заедничкиот на-
стап на пазарот на односните земји; за таа цел ор-
ганизираат деловни заедници, конзорциуми и други 
форми на организиран настап и работење на орга-
низациите на здружен труд на одделни пазари; 

4) ја утврдуваат потребата од основање и прес-
танување на работата на заедничкото стопанско 
претставништво во односната земја и за таа цел 
даваат иницијатива; 

5) ја следат и насочуваат работата на заеднич-
кото стопанско претставништво во односната земја; 

6) учествуваат во изработката на едногодишните 
и среднорочните програми за стопанска и турис-
тичка пропаганда и информативно-издавачка деј-
ност во странство; 

7) ги утврдуваат општите услови за работење со 
одделни земЈи, во согласност со важечките прописи, 
ги развиваат добрите деловни обичаи и социјалис-
тичкиот деловен морал, лојалноста и совесноста во 
работењето, за засилуваат одговорноста за испол-
нување на договорите, самоуправните спогодби и 
оштес-твените договори во однос на работењето со 
странство. 

Член 93 
Во извршувањето на своите задачи секциите со-

работуваат со општите здруженија, со одборите и 
телата на Комората, како и со соодветните општест-
вени тела на стопанските комори на републиките и 
на стопанските комори на автономните покраини, во 
согласност со насоките и заеднички заземените ста-
вови на Коордипациониот одбор за економски од-
носи со странство. 

Член 94 
Секцијата работи и донесува одлуки во пленум. 

Член 95 
Плену мот на секцијата го сочинуваат овласте-

ните делегати на организациите на здружен труд — 
членови на Лекцијата. 

Член 96 
Заради претходно разгледување на прашањата 

или спроведување на заклучоците на пленумот, сен-
ци јата може да има и свој извршен орган. 

Член 97 
Основниот начин на извршување на задачите 

на сенци јата е самоуправно спогодување на органи-
зациите на здружен труд. 

Ако не успее самоуправното спогодување за 
прашањата од делокругот на секцијата, сенци јата 
може да ги користи јавните овластувања, во соглас-
ност со сојузен закон и со овој статут. 

Член 98 
Сскцијата може да донесува одлуки, заклучоци, 

правилници и препораки. 
Одлуки и заклучоци со задолжителна сила сен-

ци јата може да донесува само во вршењето на ра-
ботите на јавните овластувања на Комората. 

Член 99 
Сенци јата ги врши јавните овластувања на Ко-

мората во работите од својот делокруг, согласно со 
сојузен закон. 

Одлуките за вршење на работите на јавните ов-
ластувања ги донесува плену мот на секцијата со 
мнозинство гласови на членовите. 
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Член 100 
Организацијата и работата на секцијата се ре-

гулираат со правилник за организацијата и работата 
на секцијата. 

Правилникот за организацијата и работата на 
секцијата го донесува пленумот на секцијата, во со-
гласност со Собранието на Комората. 

Заеднички стопански претставништва во странство 

Член 101 
Заради соработка и усогласување на меѓусебните 

односи на организациите на здружен труд, на дру-
гите самоуправни организации и заедници во врше-
њето на стопанските дејности во странство, Комо-
рата основа заеднички стопански претставништва за 
една или за повеќе земји, во согласност со Законот 
за вршење на стопански дејности во странство. 

Актот за основање на заедничко стопанско прет-
ставништво го донесува Извршниот одбор, во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

Член 102 
Во заедничкото стопанско претставништво, ор-

ганизациите на здружен труд, другите самоуправни 
организации и заедници кои во земјата вршат сто-
пански дејности за кои е основано заедничко сто-
панско претставништво, меѓусебно ги усогласуваат 
интересите во^ меѓународната економска соработка, 
во согласност со економската политика на општест-
вениот план на Југославија, односно во согласност 
со одлуките и заклучоците на секцијата за однос-
ната земја. 

Член 103 
Задачите, органите на претставништвото, нив-

ниот состав, делокругот, како и начинот на финан-
сирање, се определени со Законот за вршење на сто-
пански дејности во странство. 

Член 104 
Заедничките стопански претставништва ги вр-

шат задачите и работите во согласност со утврде-
ната политика на економски односи со странство, со 
прописите и другите општи акти со кои се уреду-
ваат тие односи, односно со насоките на Комората 
и на Сојузниот извршен совет, со заколучоците на 
секциите, на Координационо^ одбор за економски 
односи со странство и на другите тела на Комората 
кои се однесуваат на работењето со земјите во кои 
се основани заеднички стопански претставништва. 

Член 105 
Заедничките стопански претставништва имаат 

единствен статут. 
Со единствениот статут на заедничките стопан-

ски претставништва се уредуваат општите услови 
за работа, како и други прашања од значење за ра-
ботата на заедничкото стопанско претставништво. 

Единствениот статут на заедничките стопански 
претставништва го донесува Собранието на Комо-
рата во согласност со Собранието на СФРЈ. 

VII. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ГЕ-
НЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И РАБОТНИЦИ 
ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ ОДБОР 

Заеднички одредби 

Член 106 
Комората има претседател, потпретседател и ге-

нерален секретар (во натамошниот текст: функцио-
нери на Комората). 

Функционерите на Комората ги избира Собрани-
ето на Комората со мнозинство гласови на сите чле-

нови на Собранието, од редот на работниците на 
организациите на здружен труд или од редот на 
јавните општествени работници што се занимаваат 
со прашања на стопанството, во согласност со Опш-
тествениот договор за кадровската политика во фе-
дерацијата. 

Член 107 
Функционерите на Комората се избираат на че-

тири години, со тоа што можат да бидат повторно 
избрани само за уште еден мандатен период. 

Мандатот на функционерот на Комората преста-
нува и пред истекот на рокот од став 1 на овој член 
со оставка или со отповик од страна на Собранието 
на Комората. 

Функционерите на Комората за својата работа 
одговараат пред Собранието. 

Член 108 
Функционерот на Комората кој по истекот на 

мандатот не ќе биде повторно избран или распореден 
на друга должност надвор од Комората, ги има ис-
тите права што според важечките прописи ги имаат 
функционерите на федерацијата на кои им преста-
нала функцијата. 

Во потребниот стаж за стекнување права според 
став 1 од овој член се засметува времето поминато 
на работа во својство на функционер на Комората, 
на стопанската комора на републиката и на стопан-
ската комора на автономната покраина и времето 
поминато на должностите односно функциите кои 
според важечките прописи се предвидени како услов 
за стекнување на тие права на функционери на фе-
дерацијата. 

Функционерите на Комората кои по разрешу-
вањето од должноста, не ги користат правата од 
став 1 на овој член, им се ставаат на располагање 
на стопанските комори на републиките односно на 
стопанските комори на автономните покраини, или 
на републичкиот односно покраинскиот орган на 
чиј што предлог се избрани за функционери на Ко-
мората. 

Член 109 
Работниците со посебни овластувања и одговор-

ности ги именува односно назначува и разрешува 
Извршниот одбор. 

Работниците од став 1 на овој член се имену-
ваат односно назначуваат на време од четири го-
дини, со тоа што можат да бидат повторно имену-
вани или назначени само за уште еден мандатен 
период. 

Работниците од став 1 на овој член за својата: 
работа одговараат пред Извршниот одбор и пред 
генералниот секретар на Комората. 

Работниците со посебни овластувања и одговор-
ности, по разрешувањето од должноста, им се ста-
ваат ма располагање на стопанските комори на ре-
пу бликите односно на стопанските комори на авто-
номните покраини на чиј што предлог биле имену-
вани. 

Член НО 
Советниците на Комората и специјалните совет-

ници ги именува односно назначува и разрешува 
Извршниот одбор. 

Работниците од став 1 на овој член се имену-
ваат односно назначуваат на четири години и мо-
жат да бидат повторно именувани или назначени со 
претходна оцена на нивната досегашна работа. 

Работниците од став 1 на овој член за својата 
работа се одговорни пред Извршниот одбор, односно 
пред соодветното тело и функционер на Комората. 

Член 111 
Ако советникот на Комората и специјалниот 

советник не бидат повторно именувани односно на-
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значени, или ако по разрешувањето од должнос-
та не бидат распоредени на друга должност во Ко-
мората или надвор од неа ги имаат сите права од 
трудот и по основ на трудот за време на една година 
од денот на разрешување од должноста. За тоа вре-
ме на работникот што е разрешен од должноста му 
припаѓа врз товар на финансискиот план на Комо-
рата, личен дохот во височина на просекот на дохо-
дот што го примал во календарска година во која е 
разрешен од должноста, или во височина на личниот 
доход што го примил во последниот месец во кој 
ја вршел должноста од која е разрешен, ако е тоа 
поповолно за него. 

На работникот од став 1 на овој член му при-
паѓа и зголемување на личниот доход на име надо-
мест за зголемување на животните трошоци, како 
и на другите работници на Комората. 

Извршниот одбор може на работникот што е раз-
решен од должноста да му довери определени ра-
боти што и одговараат на неговата стручна подго-
товка и па должноста од која е разрешен. 

Ако во рокот од став 1 на овој член советникот 
на Комората и специјалниот советник што се разре-
шени од должноста не бидат назначени на друга 
должност во Комората или надвор од неа, им пре-
стануваат сите права по основ на именување на 
должноста што ја вршеле. Во поглед на правата и 
должностите од трудот и по основ на трудот, врз 
таквиот работник се применуваат прописите што ва-
жат за другите работници во Комората. 

Претседател на Комората 

Член 112 
Претседателот на Комората ја претставува Ко-

мората, се грижи за спроведувањето на одлуките, 
заклучоците и другите акти на Собранието ц на Из-
вршниот одбор, се грижи за остварувањето на сора-
ботката на Комората со стопанските комори на ре-
публиките и стопанските комори на автономиите по-
краини, како и со органите, општествено-политич-
ките, општествените и други самоуправни органи-
зации, во согласност со овој статут. 

Член ИЗ 
Претседателот на Комората се грижи работата 

на Комората да биде во согласност со интересите на 
здруженото стопанство, со заедничките и со општите 
општествени интереси изразени во уставот, во зако-
ните, во општествените планови, во овој статут, во 
заклучоците на Собранието на Комората и во дру-
гите акти на Комората. 

Член 114 
Претседателот на Комората заедно со потпретсе-

дателите и генералниот секретар на Комората, го 
следи извршувањето на програмата за работа на 
Комората, Ја координира работата врз подготвување 
материјали и утврдување предлози на ставови и 
заклучоци за седница на Собранието и на Изврш-
ниот одбор и го сле/ди спроведувањето на заклучо-
ците на тие органи. 

Член 115 
Претседателот на Комората има право да им 

предлага на органите и на телата на Комората рас-
правање за прашањата од нивниот делокруг и да 
учествува во работата на седниците на тие органи 
и тела. 

Член 116 
Ако општиот или друг акт на Собранието на 

Комората е во спротивност со законот или со овој 
статут, претседателот на Комората го предупредува 
Собранието и предлага повторно да ја преиспита сво-
јата одлука односно акт. 

Во случај општиот или друг акт на Извршниот 
одбор да е во спротивност со законот, со овој статут 
или со друг општ акт на Собранието на Комората, 
претседателот на Комората го предупредува Изврш-
ниот одбор. 

Ако и по тоа предупредување Извршниот одбор 
остане при својата одлука, претседателот на Комо-
рата ќе го извести за тоа Собранието и ќе предложи 
тоа да одлучи за спорното прашање. 

Член 117 
Претседателот на Комората ги свикува седни-

ците на Собранието и на Извршниот одбор и го 
предлага дневниот ред на тие седници. 

Претседателот ги потпишува актите што ги до-
несуваат Собранието и Извршниот одбор. 

Член 118 
Претседателот на Комората во случај на негова 

отсутност — го заменува потпретседателот на Ко-
мората определен од него. 

Ако се упразни местото на претседателот на Ко-
мората а до истекот на неговиот мандат остане по-
веќе од една година, се избира нов претседател во 
рок од три месеци. Мандатот на новоизбраниот прет-
седател трае до истекот на мандатот на претседате-
лот на чие што место е избран. 

Ако се упразни местото на претседател на Ко-
мората а до истекот на неговиот мандат останало по-
малку од една година, работите на претседателот ги 
врши потпретседателот определен од Собранието на 
Комората. 

Потпретседател ка Ко ..гората 

Член 119 
Комората има еден или повеќе потпретседатели, 

за што одлучува Собранието на Комората. 
Потпретседателот на Комората го заменува прет-

седателот во определени работи, со истите права и 
должности како и претседателот. 

Претседателот и потпретседателите на Комората 
заеднички ги утврдуваат работите на одделни пот-
претседатели во согласност со задачите на Комората. 

Генерален секретар на Комората 

Член 120 
Генералниот секретар на Комората се грижи за 

спроведувањето на одлуките, заклучоците и другите 
акти на Комората, му помага на претседателот во 
подготвувањето на седниците на Собранието и на Из-
вршниот одбор и се грижи за функционирањето и 
организирањето на работата на органите и телата на 
Комората. 

Генералниот секретар се грижи за законитата, е-
кономична и успешна работа на стручната служба на 
Комората. 

Член 121 
Генералниот секретар на Комората ја застапува 

Комората во имотните и други правни односи, а може 
да овласти и друго лице да ја застапува Комората во 
определени работи. 

Член 122 
Генералниот секретар на Комората е наредбо-

давец за извршувањето на финансискиот план и ко-
ристењето на другите средства што се водат во Ко-
мората, а може да определи едно или повеќе лица 
што ќе ја вршат должноста на помошен наредбо-
давец. 

Во случај на спреченост или отсутност на гене-
ралниот секретар на Комората, должноста на на-
редбодавец ја врши лицето определено од него. 
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Член 123 
За вршење на своите работи генералниот сек-

ретар на Комората може да има заменик и еден или 
повеќе помошници. 

Заменикот го заменува генералниот секретар во 
случај на негова отсутност или спреченост и врши 
определени работи од неговиот делокруг, а помош-
никот му помага на генералниот секретар во врше-
њето на работите што ТОЈ ќе му ги довери од својот 
делокруг. 

Заменикот на генералниот секретар за својата 
работа одговара пред Собранието на Комората, а по-
мошникот пред генералниот секретар to пред Изврш-
ниот одбор. 

Член 124 
Заменикот на генералниот секретар на Комората 

го именува и разрешува Собранието на Комората. . 
Помошникот на генералниот секретар го имену-

ва и разрешува Извршниот одбор. 
Заменикот и помошникот на генералниот секре-

тар се именуваат на четири години, со тоа што мо-
жат да бидат повторно именувани само за уште еден 
мандатен период. 

Заменикот и помошникот на генералниот секре-
тар по разрешувањето од должноста и се ставаат на 
располагање на стопанската комора-на републиката 
односно на стопанската комора на автономната пок-
раина на чиј што предлог биле избрани. 

Работници со посебни овластувања и одговорности, 
советници на Комората и специјални советници 

Член 125 
Работниците со посебни овластувања и одговор-

ности раководат со* работата на организационите 
единици и со група работи односно работни задачи. 

Член 126 
Советниците на Комората вршат најсложени ра-

боти кои бараат посебна самостојност и стручност 
и кои се однесуваат на остварувањето на основните 
функции на Комората. 

Член 127 
Специјалните советници вршат определени ра-

боти иди група задачи кои бараат поголемо работно 
искуство и самостојност за одделни области на сто-
панството или задачи на Комората. 

VIII. САМОУПРАВНИ СУДОВИ ПРИ КОМОРАТА 

Суд на честа 

Член 128 
При Комората постои Суд на честа. 
Судот на честа им изрекува мерки на општест-

вена дисциплина на членовите на Комората поради 
повреди на одредбите на Статутот на Комората, од-
редбите од статутот на општото здружение и на од-
редбите од правилниците на секциите за унапреду-
вање на економските односи со странство и од други 
акти на органите на Комората. 

Судот на честа им изрекува мерки на општест-
вена дисциплина на членовите на Комората поради 
повреди на добрите деловни обичаи во надворешнотр-
говското работење, поради повредр! со кои се нару-
шува единството на југословенскиот пазар или се 
спроведуваат монополистички дејствија на тој пазар, 
а и поради повреди на самоуправните спогодби и оп-
штествените договори, ако е тоа предвидено во нив. 

Судот на честа им изрекува и мерки на општест-
вена дисциплина на членовите на Комората за пов-
реди на добрите деловни обичаи на домашниот па-
зар, ако BQ постапката учествуваат странки од две 
или повеќе републики и автономии покраини. 

Член 129 
Како повреди на добрите деловни обичаи осо-

бено се сметаат постапките на организациите на 
здружен труд и на нивните деловни заедници со 
кои — спротивно на добрите деловни обичаи — vt 
се нанесува штета на општествената заедница или 
на друга организација на здружен труд, или се 
урива угледот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 130 
За повреди од чл. 128 и 129 од овој статут, со 

одлука на Судот на честа може, во полесни слу-
чаи, да се изрече како мерка на општествена дис-
циплина — опомена без објавување, а во потешки 
случаи — јавна опомена со објавување на Собра-
нието на Комората и јавна опомена со објавување 
во печатот. 

Член 131 
Против одлуката на Судот на честа може да се 

вложи приговор до Извршниот одбор во рок од 15 
дена од денот на приемот на одлуката. 

Против одлуката на Извршниот одбор нема 
правен лек. 

Член 132 
Судот на честа има претседател, заменик — прет-

седател и членови, што ги избира Собранието на 
Комората. Мандатот " на претседателот, на заменик-
-претседателот и на членовите на Судот на честа 
трае четири години. 

Судот на честа има секретар. 
Правата и должностите на секретарот на Судот 

на честа се определуваат со правилникот за Судот* 
на честа, што го донесува Извршниот одбор. 

Член 133 
Комората има обвинител пред Судот на честа. 
Обвинителот пред Судот на честа презема опре-

делени мерки за заштита од повреди на овој ста-
тут, на статутите на општите здруженија ина дру-
гите самоуправни општи акти на Комората и на 
општите здруженија, за јакнење на одговорноста 
во исполнувањето на општествените договори и са-
моуправните спогодби, ако е тоа предвидено во нив, 
а и за заштита на добрите деловни обичаи во на-
дворешнотрговското работење и на домашниот 
пазар. 

Обвинителот е самостоен и независен во пове-
дувањето на постапка пред Судот на честа. 

Обвинителот ја врши функцијата врз основа . 
на овој статут и правилникот за работата на обви-
нителот, што го донесува Извршниот одбор. 

Член 134 
Судот на честа води евиденција за повредите 

на добрите деловни обичаи и еднаш годишно ги 
објавува начелните одлуки. 

Судот на честа поднесува годишен извештај за 
работата до Извршниот одбор и го запознава со 
негативните појави во односите на членовите на 
Комората. 

Член 135 
Начинот на избор и разрешување од должнос-

та на претседателот и на членовите на Судот на 
честа, уредувањето на Судот, постапката што се 
води пред Судот, како и одговорноста во примена-
та на мерките што може да ги изрече Судот со-
гласно со овој статут, се утврдуваат со правилник' 
што го донесува Извршниот одбор. 

Член 136 
Комората обезбедува во својот финансиски 

план средства за дејноста на Судот на честа. 
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Постојан избран суд 

Член 137 
При Комората постои Постојан избран суд (ар-

битража), пред кој организациите на здружен труд 
можат да изнесуваат стопански и пловидбени спо-
рови од меѓусебните односи што самостојно ги уре-
дуваат или кои произлегуваат од правата со кои 
самостојно располагаат, заради спогодбено решава-
ње на тие спорови со посредување или одлучува-
ње за тие спорови, ако странките ја договориле 
надлежноста на Постојаниот избран суд. 

Организацијата на Постојаниот избран суд и 
постапката пред Судот се уредуваат со правилник 
што го донесува Извршниот одбор. 

Член 138 
Одлуките на Постојаниот избран суд при Ко-

мората имаат сила на извршни одлуки. 

Член 139 
Комората во својот финансиски план* обезбе-

дува средства за дејноста на Постојаниот избран 
суд. 

Надворсшнотрговска арбитража 

Член 140 
При Комората постои Надворешнотрговска ар-

битража за стопански и пловидбени спорови од 
надворешнотрговските односи помеѓу организациите 
на здружен труд и странски физички и правни 
лица, како и помеѓу странски физички и правни 
лица, ако странките ја договориле нејзината над-
лежност. 

Одлуката на Надворешнотрговската арбитража 
е конечна и има сила на извршна одлука. 

Член 141 
Комората во својот финансиски плјан обезбеду-

ва средства за дејноста на Надворешнотрговската 
арбитража. 

Член 142 
Организацијата и постапката на Надворешно-

/грговската арбитража се уредува со правилник 
што го донесува Извршниот одбор. 

IX. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

Член 143 
Заради поуспешно остварување на функциите 

и задачите, во согласност со својата општествена и 
политичка одговорност, Комората плански, систе-
матски и доследно ги остварува начелата на ка-
дровската политика, утврдени со Општествениот 
договор за кадровската политика во федерацијата. 

Член 144 
Тргнувајќи од начелата за кадровската поли-

тика одговорните должности да им се доверуваат 
на кадри кои имаат морално-политички, работни 
и стручни квалитети и кои претходно се потврдиле 
во самоуправната практика, Комората се грижи на 
одговорни функции да бидат избрани или имену-
вани кадри што ги исполнуваат критериумите од 
Општествениот договор за кадровската политика 
во федерацијата. 

Со правилник или со друг општ акт на Комо-
рата поблиску се определуваат критериумите за 
избор или именување на кадрите, особено кога се 
работи за кадрите што Комората ги упатува во 
странство. 

Член 145 
Заради остварување на општествена и лична 

одговорност, Комората се грижи работата на носите-
лите на функции да подлежи на јавна оцена, по-
себно органите и телата на Комората да даваат ми-
слења и да ја оценуваат нивната работа, да им 
даваат поддршка или да бараат нивно сменување, 
за да се овозможи на функциите да доаѓаат нај-
способни кадри. 

Член 146 
Функционерите, како и работниците со посебни 

овластувања и одговорности и други работници 
што ги именува Извршниот одбор политички се 
одговорни ако несовесно ги вршат своите должно-
сти и права, па поради тоа настапиле, или непосред-
но се заканувала опасноста да настапат општестве-
ни, политички или други штетни последици, а 
особено: 

— ако во вршењето на своите должности и 
права ги пречекорат овластувањата и му нанесат 
штета на угледот на Комората; 

— ако не ги преземаат мерките и дејствијата 
за кои се одговорни или немарно се однесуваат 
спрема своите должности, па поради тоа ќе дојде до 
штетни последици за" организациите на здружен 
труд, за Комората и за општеството во целост; 

— ако не се придржуваат кон одлуките, за-
клучоците и насоките на органите и телата на Ко-
мората и ако даваат неточни информации или по-
датоци; 

— ако ги нарушиле нормите на социјалистич-
киот морал и со тоа станале неподобни и натаму 
да ја вршат доверената функција односно работи. 

Член 147 
Мерката за политичка одговорност, сменува-

њето од функции односно од работи на функцио-
нер или на друг раководен работник, не ја исклу-
чува кривичната и материјалната одговорност и 
другите видови на одговорност утврдени со закон. 

Поднесената оставка не го исклучува утврду-
вањето на политичката одговорност. 

За политичката одговорност одлучува органот 
на Комората што го избрал односно именувал 
функционерот или друг раководен работник. 

Член 148 
Предлог за утврдување на политичка одговор-

ност на функционер може да поднесе орган или 
општествено тело на Комората, а за утврдување на 
политичка одговорност на другите работници, пре-
длог може да поднесе и претседателот на Комо-
рата. 

Предлогот за утврдување на политичка одго-
ворност мора да биде поткрепен со факти врз ос-
нова на кои може да се утврди одговорноста. 

Член 149 
Органот овластен за утврдување на политичка 

одговорност е должен да го разгледа предлогот, да 
заземе став за него и да го извести подносителот. 

Поблиску за условите, за начинот и постапката 
за утврдување на политичка одговорност ќе се 
утврди со општ акт што го донесува Извршниот 
одбор. 

Член 150 
Согласно со Општествениот договор за кадров-

ска политика во федерацијата и со одредбите на 
овој статут, за функционерите што се избираат 
или именуваат во Комората и во општите здру-
женија, се врши консултација заради непосредно 
остварување на утврдените принципи на кадровска-
та политика и подготвување предлози за избор на 
кандидати на тие функции. 
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Консултациите, согласно со одредбите на член 
2 од Општествениот договор за кадровската поли-
тика во федерацијата, се вршат со стопанските ко-
мори на републиките, со стопанските комори на 
автономните покраини и со надлежните органи и 
тела.на федерацијата. 

Член 151 
Функционерите и работниците со посебни ов-

ластувања и одговорности во Комората можат да 
бидат избирани или именувани ако за нивниот из- v 

бор односно именување е постигната согласност на 
стопанските комори на републиките и на стопан-
ските комори на автономните покраини. 

Член 152 
Работниците со посебни овластувања и одго-

ворности, како и работниците на други работни 
места кои се делегирани или упатени на работа во 
претставништва на Комората во странство, можат 
да останат на тие работни места најмногу четири 
години. 

Член 153 
Тргнувајќи од критериумите од Општествениот 

договор за кадровската политика во федерацијата, 
при изборот на работници за работа врз стручни ра-
боти во- стручната служба на Комората, посебно 
треба да се води сметка за неделивоста на нивните 
морално-политички и стручни квалитети. 

Поблиските критериуми за спроведување на 
кадровската политика во однос на стручните работ-
ници во Комората, се утврдуваат со посебен општ 
акт на Комората и на работната заедница. 

X. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕС-
ТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Член 134 
Комората учествува во подготовките за општо-

народна одбрана и општествена самозаштита и во 
врска со тоа ја координира активноста на општите 
здруженија во подготовките за општонародна од-
брана и општествена самозаштита, врши соодветни 
подготовки, ги извршува обврските и должностите 
предвидени со закон, со други прописи и со планови 
на соодветните општествено-политички заедници. 

Член 155 
Во остварувањето на задачите во областа на 

општонародната одбрана и општествената самозаш-
титата, Комората соработува со органите на феде-
рацијата, со општествено-политичките и општес-
твените организации и со други самоуправни орга-
низации во федерацијата. 

Член 156 
Во согласност со насоките и плановите за од-

бранбени подготовки во федерацијата, Комората , 
има план за одбрана со кој се утврдуваат нејзини-
те задачи и организацијата на дејствувањето во 
условите на војна. 

Член 157 
Во извршувањето на одбранбените подготовки, 

задачите се следните: 

а) Собранието на Комората: 

1) Дава насоки и донесува одлуки за работата 
на органите на Комората, на општествените телан 
на работната заедница за спроведување на одбран-
бените подготовки и на мерките за општествена 
самозаштита; 

2) ја разгледува состојбата на одбранбените 
подготовки во општите здруженија и дава препо-
раки за спроведување на мерките и задачите во 
областа на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита; 

3) иницира соработка со стопанските комори на 
републиките и со стопанските комори на автоном-
ните покраини во областа на општонародната одбра-
на и општествената самозаштита. 

б) Извршниот одбор: 

1) донесува план за одбрана, ја организира оп-
штествената самозаштита во Комората, донесува 
соодветни одлуки и упатства во смисла на член 
156 од овој статут; 

2) формира комисии и други тела за извршу-
вање на одделни работи во одбранбените подготов-
ки и во општествената самозаштита; 

3) врши и други работи во областа на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита во 
согласност со законот, со статутот и со одлуките на 
Собранието на Комората. 

Член 158 
Комората има Комисија за општонародна од-

брана и општествена самозаштита, што ја именува 
Извршниот одбор. 

Претседателот на Комората е претседател на 
Комисијата за општонародна одбрана и општестве-
на самозаштита. 

Делокругот и начинот на работата на Комиси-
јата од став 1 на овој член поблиску се уредуваат 
со правилник што го донесува Извршниот одбор. 

Член 159 
Раководител на подготовките за општонародна 

одбрана и општествена самозаштита и за работа на 
Комората во војна е претседателот на Кохмората, а 
него го заменува потпретседателот на Комората. 

Член 160 
За извршување на задачите од општонародната 

одбрана и општествената самозаштита, со финан-
сискиот план на Комората се обезбедуваат потреб-
ните средства. 

Член 161 
Во работната заедница на Комората носител на 

работите на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита е работната заедница. 

Работната заедница со свои акти поблиску ги 
регулира правата и должностите на членовите на 
работната заедница во општонародната одбрана и 
општествената самозаштита, во согласност со за-
конот и со одредбите од овој статут. 

За извршување на определени задачи во оп-
штонародната одбрана и општествената самозаш-
тита, Советот на работната заедница на Комората 
формира комисија за народна одбрана и комисија 
за општествена самозаштита. 

Претседател на комисијата за народна одбрана 
во работната заедница е, по положбата, генерал-
ниот секретар на Комората, а заменик-претседате-
лот и бројот на членовите на комисијата, нивниот 
избор и делокругот на комисијата ги определува 
Советот на работната заедница. 

Претседателот, бројот на членовите, нивниот 
избор и делокругот на комисијата за општествена 
самозаштита ги определува Советот на работната 
заедница. 

XI. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМОРАТА 

Член 162 
Јавноста на работата на Комората се овозмо-

жува со јавни седници на нејзините органи и тела 
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И на други собири во Комората, со редовно извес-
лување за нивната работа, со соработка со сред-
ствата за јавно информирање, како и со други 
средства за известување. 

Комората има свое гласило: „Гласник на Сто-
панската комора на Југославија". 

Комората ги врши правата на основач на днев-
ниот информативен весник „Стопански преглед", 
Кој ги известува членовите на Комората и јавнос-
та за актуелните стопански настани, за работата 
Јна органите и телата на Комората. 

Член 163 
Со посебен општ акт на Комората се опреде-

лува кои исправи и податоци претставуваат де-
ловна тајна, чие соопштување на неовластено ли-
це, поради нивната природа и значење, би им било 
рротивко на интересите на организациите на здру-
жен труд и на Комората. 

Општиот акт од став 1 на овој член го донесу-
ва Извршниот одбор. 

Член 164 
Комората редовно ги запознава своите членови 

И јавноста со усвоените одлуки, ставови и предло-
жи на седниците на органите и телата и на други-
те собири во Комората, како и за склучените само-
управни спогодби и општествени договори, со по-
мош на средствата за јавно информирање или со 
Издавање на посебни публикации, билтени и ел. 

Функционерот односно работникот на Комората 
што ги дава податоците и информациите за рабо-
тата на Комората е одговорен за нивната вистини-
тост и точност. 

ХИ. СТРУЧНА СЛУЖБА И РАБОТНА ЗАЕДНИ-
ЦА НА КОМОРАТА 

Член 165 
За вршење на стручни, административни, по-

мошни и ним слични работи за потребите на орга-
ните и телата, Комората има стручна служба. 

Член 166 
Стручната служба на Комората особено ги вр-

ши следните работи: 
— ги следи појавите, ги проучува прашањата 

на делокругот на органите и телата на Комората, 
дава предлози за извршување ва задачите на Комо-
рата; 

— подготвува информации, анализи, нацрти на 
општи и други акти за потребите на органите и те-
лата на Комората, како и барања за донесување 
закони и други прописи од областа на стопанството; 

— им дава стручна похмош на органите и тела-
та на Комората при заземањето на, ставови, доне-
сувањето на4 одлуки и заклучоци и на други акти 
од нивниот делокруг, односно заради преземање на 
соодветни мерки; 

— врши стручно-административни и помошни 
работи за спроведување на одлуките, заклучоците 
и другите акти на органите и телата на Комората; 

-— презема определени дејствија во рамките на 
овластувањата што и ги даваат органите и телата 
на Комората заради спроведување на нивните 
задачи; 

— согласно со одлуките на органите и телата 
на Комората, организира и учествува во организи-
рањето на советувања и собири заради размена на 
искуства и давање стручна помош на организа-
циите здружени во Комората; 

— врши и други работи што, заради оствару-
вање па задачите на Комората, ќе и ги доверат ор-
ганите и телата, како и функционерите на Комо-
рата. 

Стручната служба на Комората во вршењето 
цз. своите работи соработува со стручните служби; 

на општите здруженија, со научните и стручните 
организации, со сојузните органи на управата, со 
општествено-политичките и други организации, ка-
ко и со стручните служби на стопанските комори 
на републиките и на стопанските комори на авто-
номните покраини. 

Со самоуправна спогодба помеѓу Комората и 
општите здруженија може да се предвиди органи-
зирање на заеднички служби, бироа и ел. за вр-
шење на определени работи (сметководствени, тех-
нички и др.). 

Член 167 
Врз стручната служба на Комората не можат 

да се пренесуваат работите за кои одлучуваат ор-
ганите на Комората, правата, овластувањата и од-
говорностите на Комората и на нејзините органи. 

Член 168 
Работните луѓе во стручната служба на Комо-

рата се организираат во работна заедница. 

Член 169 
Работната заедница има раководител. 
Раководителот раководи со работата на работ-

ната заедница, го координира вршењето на рабо-
тите, ги извршува одлуките на Советот на работ-
ната заедница и на органите на Комората. 

Раководителот на работната заедница го име-
нува и разрешува Извршниот одбор, по прибавено 
мислење од Советот на работната заедница. 

Раководителот на работната заедница во вр-
шењето на своите должности, права и одговорнос-
ти е одговорен пред Извршниот одбор и пред ге-
нералниот секретар на Комората. 

Член 170 
Работниците на работната заедница ги оства-

руваат своите права во работната заедница во 
рамките на самоуправната спогодба за меѓусебните 
права, обврски и одговорности, што со работната 
заедница ја склучува Извршниот одбор. 

Со самозтправната спогодба од став 1 на овој 
член се утврдуваат особено: видот на работите, 
основите и мерилата за стекнување на доходот во 
работната заедница, овластувањата на работната 
заедница за управување со работите и за користе-
ње на средствата ЕО извршувањето на Нејзините 
работи, основните услови во поглед на структурата 
на работите, работните задачи, квалификационата 
структура на кадрите во работната заедница, од-
говорноста на работната заедница за вршењето на 
работите, начинот на решавање на меѓусебните 
спорови, начинот на координирање во работата на 
одделни делови на работната заедница, како и 
други прашања од заеднички интерес. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член може да се предвиди давање на претходна 
или дополнителна согласност на актите и дејстви-
јата на работниците од работната заедница во од-
носите кои не се однесуваат на остварувањето на 
самоуправните права на работниците на работната 

.заедница, туку на остварувањето на задачите по-
ради кои е организирана работната заедница. 

Член 171 
Работниците на работната заедница донесуваат 

самоуправна спогодба за здружување на трудот на 
работниците во работната заедница, статут на ра-
ботната заедница, самоуправен општ акт со кпј се 
уредува работниот однос и донесуваат други само-
управни општи акти во согласност со одредбите од 
Законот за здружениот труд. 

Самоуправните општи акти на работната заед-
ница мораат да бидат во согласност со самоуправ-
ната спогодба од член 170 на овој статут. 
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XIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА 

Член 172 
Потребните средства за работа на Комората се 

утврдуваат врз основа на програмата за работа на 
Комората, која произлегува од нејзините задачи 
определени со сојузен закон и со овој статут. 

Потребните средства за работа на Комората се 
обезбедуваат со придонес на организациите на 
здружен труд, со приходи од надомести на тро-
шоците во вршењето на определени работи и од 
други приходи. 

Член 173 
Основицата и стапката на придонесот за секо-

ја година, врз основа на програмата за работа и 
задачите, ги утврдува Собранието на Комората на 
предлог од Извршниот одбор, во договор со собра-
нијата на општите здруженија, собранијата на 
стопанските комори на републиките и собранијата 
на стопанските комори на автономните покраини. 

Основицата и стапката на придонесот се обја-
вуваат во „Гласник на Стопанската комора на Ју-
гославија"; 

Член 174 
.Придонесот за Комората се уплатува на опреде-

лена сметка кај Службата на општественото книго-
водство до 10-ти во месецот, во височина од нај-
малку една дванаесеттина од годишната обврска. 

Член 175 
Со финансискиот план на Комората се утврду-

ваат расходите по намени, кои се потребни за из-
вртување на задачите и активностите од програ- ~ 
мата за работа и на тековните работи од делокру-
тог на органите, телата и на стручната служба 
на Комората, како и височината на потребните 
средства за покритие на утврдените расходи. 

Согласно со Законот, врз финансиското рабо-
тење на Комората согласно се применуваат пропи-
сите што важат за органите на општествено-поли-
тичките заедници. 

Поблиску за материи а лно-финансиското ра-
ботење и за евиденцијата на средствата на Комо-
рата се утврдува со правилник што го донесува 
Извршниот одбор. 

Член 176 
Финансискиот план за секоја година го доне-

сува Собранието на Комората на предлог од Извр-
шниот одбор, и тоа пред почетокот на годината за 
која се донесува планот. 

Член 177 
Ако Собранието на Комората до крајот на го-

дината не го донесе финансискиот план за наред-
ната година, Извршниот одбор ќе донесе одлука 
за привремено финансирање и за утврдување на 
привремена стапка на придонесот, сразмерно со 
височината на остварените трошоци во соодветниот 
период од минатата година за односниот период на 
тековнава година, до донесување на финансискиот 
план. Одлуката за привремено финансирање се 
донесува за првото тримесечје. 

Член 178 
Средствата за вршење на редовните дејности 

на стрз7чната служба на Комората се обезбедуваат 
со финансискиот план на Комората, во согласност 
со самоуправната спогодба од член 170 на овој 
статут. * 

Со финансискиот план на Комората ft се обез-
бедуваат на работната заедница средства за лични 
доходи, за заедничка потрошувачка и за неопход-
ни тековни материјални трошоци. ' 

Во рамките на средствата од став 2 на овој 
член, посебно се* издвојуваат средства за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на изборните 
функционери и на работниците со посебни овлас-
тувања и одговорности во Комората. 

Член 179 
Средствата што со финансискиот план на Ко-

мората се обезбедуваат во вкупен износ за врше-
ње на редовна дејност на стручната служба, се 
распоредуваат и намената им се определува со 
финансискиот план на работната заедница. 

Член 130 
Во финансискиот план на Комората може да 

се издвои дел од приходите ^ако нераспоредени 
средства (тековна резерва) за потребите и задачите 
за кои не се обезбедени средства или не се обез-
бедени во доволен износ. 

За користењето на тековната резерва одлучува 
Извршниот одбор. 

Член 181 
Завршната сметка за извршувањето на ф и џ и -

скиот план на Комората за изминатата година ја 
усвојува Собранието на Комората по истекот на го-
дината, на предлог од Надзорниот одбор. 

Завршната сметка за извршувањето на финан-
сискиот план на работната заедница е составен 
дел од завршната сметка за извршувањето на фи-
нансискиот план на Комората. 

Член 182 
Комората може да има постојана резерва (ре-

зервен фонд). 
Средства за постојаната резерва се обезбеду-

ваат, ако Собранието на K o v o ^ - a донесе таква 
одлука, од вишокот на приходите' над расходите 
по завршната сметка на Комората 

Собранието на Комората out делува ко! дел од 
вишокот на приходите тт: д расходите по завршна-
та сметка се внесува во постојаната резерва. 

Член 183 
Средствата на постојаната резерва на Комора-

та можат да се користат за: 
1) финансирање на работите и потребите на 

Комората, ако не можат да се финансираат од те-
ковниот прилив на приходите поради нерамноме-
рен прилив на приходите за извршување на рас-
ходите; 

2) покривање на дефицитот на финансискиот 
план на Комората, ако планираните извори на 
приходи на Комората не се остварат во височина 
која е потребна да се покрие вкупниот износ на 
расходите на Комората. 

За потребата од користење на средствата на 
постојаната резерва одлучува Извршниот одбор. 

Средствата користени за намената од став 1 
точка 1 на овој член се враќаат сукцесивно вп те-
кот на годината во постојаната резерва на Комо-
рата, зависно од дршамиката на остварувањето на 
приходите, најдоцна до крајот на годината во која 
се користени. 

Член 184 
За извршување на определени трајни или 

привремени работи и акции од делокругот -на Ко-
мората што не се финансираат од придонесот ма Ко-
мората. односно за финансирање-на посебни ак-
тивности и програми на секциите и на други фор-
ми на непосредно поврзување на организациите на 
здружен труд во Комората, заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд можат врз основа на 
самоуправна спогодба да зд^жуваат спе дел:* кај 
Комората и да основаат фондови со посебна на-
мена. 
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Ако со прописите не е определено поинаку, со 
средствата од став 1 на овој член можат да се 
здружуваат и средства што Комората ги добива 
за определени цели од општествено-политичките 
заедници и од други извори. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се утврдуваат меѓусебните права, должности 
и одговорности на организациите што ги здружу-
ваат средствата, потоа намената и начинот на 
располагањето со тие средства. 

Ракувањето и располагањето со овие средства 
се врши согласно со општите акти на Комората. 

Со договор помеѓу Комората и организациите 
што здружуваат средства, што го усвојува Изврш-
ниот одбор, се уредуваат меѓусебните односи во 
врска со целите на здружувањето на средствата, 
со нивната намена и користење, како и со меѓу-
себните права и обврски. 

Член 185 
Заради извршување на определени заеднички 

акции од својата програма за работа и од програ-
мата за работа на стопанските комори на републи-
ките и стопанските комори на автономните покра-
ини, Комората може средствата наменети за овие 
цели во својот финансиски план да ги здружи со 
средствата на заинтересираните стопански комори 
на републиките и стопански комори на автономни-
те покраини, како и со други заинтересирани орга-
ни и организации. 

Со самоуправната спогодба за здружување на 
средствата се определува намената, начинот на 
располагање и ракување со средствата, начинот на 
управување и други прашања. 

Член 186 
Средствата што се уплатуваат на име депозит 

за спорови што се водат пред Судот на честа, пред 
Постојаниот избран суд и пред Надворешнотргов-
еката арбитража, се користат според правилниците 
и други општи акти на Комората што се однесу-
ваат на работата на овие судови. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 187 
До донесувањето на нови, остануваат во сила 

сите општи акти- донесени од органите на Стопан-
ската комора на Југославија, како и општите акти 
на работната заедница на Комората. 

Општите акти од став 1 на овој член, кои не 
се во согласност со одредбите од овој статут, ќе 
се усогласат најдоцна во рок шест месеци од денот 
на влегувањето БО сила на овој статут. 

Член 188 
Со влегувањето во сила на овој статут преста-

нува да важи Статутот на Стопанската комора на 
Југославија од 11 април 1973 година и сите негови 
измени. 

Член 189 
Овој статут ќе стане полноважен кога ќе го 

потврди Собранието на СФРЈ. 
Член 190 

Овој статут се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" а влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/9 
21 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора 

на Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 32 став 2 од Законот за 
здружување на организациите на здружен труд во 
општи здруженија и во Стопанската комора на Ју-
гославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 28 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СТОПАН-

СКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Статутот на Стопанската комора 
на Југославија, што го донесе Собранието на Стопан-
ската комора на Југославија на седницата одржана 
на 21 декември 1977 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 607 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Потпредседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Стојан Миленковић, е. р. 

245. 

Врз основа на член 80 став од Законот за врше-
ње на стопански дејности во странство, а во врска со 
член 25 став 3 од Законот за здружување на органи-
зациите на здружен труд во општи здруженија и во 
Стопанска комората на Југославија, Собранието на 
Стопанската комора на Југославија, на седницата 
одржана на 21 декември 1977 година, донесе 

ЕДИНСТВЕН СТАТУТ 
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТСТАВ-

НИШТВА ВО СТРАНСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со Единствениот статут на заедничките стопан-

ски претставништва во странство (во натамошниот 
текст: Единствениот статут) се уредуваат општите 
услови за работа, начинот и условите за вршење на 
определени работи за организациите на здружен 
труд и за други самоуправни организации и заедни-
ци во странство, органите на заедничкото стопанско 
претставништво и нивниот делокруг; начинот на 
финансирање и други прашања од значење за ра-
ботата на заедничкото стопанско претставништво. 

Член 2 
Заради соработка и усогласување на меѓусебните 

односи на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници во вр-
шењето на стопански дејности во странство, се ос-
новаат заеднички стопански претставништва во 
странство, во согласност со одредбите од Законот за' 
вршење на стопански /дејности во странство (во на-
тамошниот: Законот) и со прописите на земјата во. 
која се основаат. 
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Член 3 
Заедничките стопански гц>етставништва во 

странство се организираат и ги остваруваат своите 
задачи предвидени со Законот и со општите акти 
донесени врз основа на тој закон, како и врз осно-
ва на одредбите од Единствениот статут и на. оп-
штите акти донесени во согласност' со тие одредби. 

За работите што ги извршува заедничкото сто-
панско претставништво во вршењето на своите за-
дачи одговараат неговите органи, ак^ со Законот и 
со Единствениот статут не е определено поинаку. 

Член 4 
Стопанската комора на Југославија, во согласност 

со Сојузниот извршен совет, основа заедничко сто-
панско претставништво на начинот што е предвиден 
со Статутот на Стопанската комора на Југославија, 
со Единствениот статут и со други општи акти на 
Стопанската комора на Југославија. 

Називот и седиштето на заедничкото стопанско 
претставништво за определена земја или за група 
земји се утврдува со актот за неговото основање. 

Член 5 
Иницијатива за основање на заедничко стопан-

ско претставништво можат да дадат организации 
на здружен труд што вршат или што имаат интерес 
да вршат стопански дејности во странство, секција 
на Стопанската комора на Југославија за односната , 
земја или за група земји и други органи на Стопан-
ската комора на Југославија. 

Заедничко стопанско претставништво се основа 
и по барање, на Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
Работите што ги врши заедничкото стопанско 

претставништво во странство — се од посебен оп-
штествен интерес. 

Член 7 
Заедничкото стопанско претставништво во стран-

ство нема својство на правно лице. 

Член 8 
Заедничкото стопанско претставништво има свој 

печат во тркалезна форма кој го содржи називот и 
седиштето на заедничкото стопанско претставниш-
тво — на јазиците на народите на Југославија и на 
јазикот на земјата за која е основано заедничкото 
стопанско претставништво. 

II. ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА ЗАЕДНИЧКОТО СТО-
ПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО И НАЧИН НА 

НИВНОТО ИЗВРШУВАЊЕ 

Член 9 
Остварувајќи ги задачите утврдени со Законот, 

заедничкото стопанско претставништво особено ги 
врши следните работи: 

1) го унапредува вршењето на стопанските деј-
ности во земјата во која е основано; 

2) се грижи за спроведувањето на одлуките за 
единствениот настап; 

3) ги следи стопанските движења во земјата во 
која е основано и ги информира организациите на 
здружен труд, стопанските комори и надлежните 
организации за прашања од областа на економските 
односи; 

4) ги усогласува посебните, заедничките и опш-
тите стопански интереси заради организиран извоз 
И увоз на стоки и услуги; 

5) го испитува пазарот и ги следи мерките и 
прописите што се донесуваат во земјата во која е 
основано; 

6) ја поттикнува и унапредува долгорочната 
производствена кооперација, деловно-техничката 
соработка, заедничкото вложување на средства и 
размената на научни и техничко-технолошки зна-
ења и искуства со странство; 

7) укажува помош при вршењето на стопански 
дејности, во смисла на Законот, во земјата во која 
е основано; 

8) ја следи работата и резултатите на работење-
то во вршењето на стопанските дејности во стран-
ство; 

9) води евиденција за склучените работи. 
Заедничкото стопанско претставништво може, 

врз основа на овластување од Сојузниот извршен 
совет, да врши определени задачи во странство што 
ќе му ги довери Советот. 

Член 10 
Заради унапредување на вршењето на стопан-

ските дејности на организациите на здружен труд, и 
на други самоуправни организации и заедници во 
земјата во која е основано, заедничкото стопанско 
претставништво ги следи и укажува на можностите 
за воспоставување на сите видови на стопанска со-
работка со соодветните стопански партнери во таа 
земја, тргнувајќи од целите што се прифатени во 
билатералните односи на двете земји. 

Член 11 
Заради спроведување на одлуките за единстве-

ниот настап во странство, заедничкото стопанско 
претставништво се грижи за тоа да бидат редовно 
известувани сите облици на вршење на стопанска 
дејност во странство и, по потреба, зависно од ка-
рактерот на одлуката, го утврдува поблискиот плач 
за работата и програмата за активноста, за да се 
спроведат одлуките што поуспешно. 

Заедничкото стопанско претставништво се грижи 
да се обезбеди на соодветен начин и спроведување 
на општествените договори и самоуправните спогод-
би во делот кој се остварува во меѓусебните од-
носи на организациите на здружен труд спрема 
странски партнери. 

Член 12 
Заедничкото стопанско претставништво ги следи 

стопанските движења во земјата во која е основано, 
а посебно во оние дејности во кои се остваруваат од-
делни видови стопанска соработка и за тоа, како 
и за појавите што при тоа се пројавуваат, а кои се 
од влијание врз успешното остварување на таа со-
работка, навремено ги информира организациите на 
здружен труд, стопанските комори, секциите и дру-
гите органи и тела на Стопанската комора на Југос-
лавија, Сојузниот извршен совет и надлежните со-
јузни органи на управата. 

Член 13 
Заради усогласување на посебните, заедничките 

и општите стопански интереси и заради организиран 
извоз и увоз на стоки и услуги, заедничкото 
стопанско претставништво се грижи при истапува-
њето — истакнувањето на понуда и побарувачка и 
воспоставувањето на одделни деловни аранжмани 
— увоз, извоз, или давање услуги — да не доаѓа до 
такво однесување кое може да им нанесува штета 
на други организации на здружен труд, односно на 
заедничките и општите стопански интереси. 

Во случај на појава на такво истапување кое тш 
е спротивно на заедничките интереси или може да 
им нанесе штета на други организации на здружен 
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труд, заедничкото стопанско претставништво го раз-
гледува таквиот случај и за тоа зазема становиште, 
за кое ја известува Стопанската комора на Југосла-
вија, Сојузниот извршниот совет и надлежните со-
јузни органи на управата. 

Член 14 
Во испитувањето на пазарот, следењето на мер-

ките и прописите што се донесуваат во земјата за која 
е основано, заедничкото стопанско претставништво 
се грижи да се запознае со прописите и со другите 
јавни мерки со кои се утврдуваат условите за сто-
панисување, односно за остварување на деловната 
соработка со Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, даваат мислења и оцени за тоа, 
за конјунктурните движења, за кредитните 
услови, за режимот на осигурување на имоти 
и лица, за царинскиот систем, за платниот 
систем. за јавните наддавања и лицитации 
и за други услови за стопанско работење, и за тоа 
навремено ги информира секциите и другите органи 
на Стопанската комора на Југославија, стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини а, по потреба, и другите над-
лежни органи во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 15 
Во поттикнувањето и унапредувањето на долго-

рочната производствена кооперација, на деловко-
-техничката соработка, на заедничкото вложување 
на средства и размената на научни и техничко-
-тсхнолошки знаења и искуства во странство, з' ед-
НИ4К0Т0 стопанско претставништво се грижи да дој-
де до сознанија за заинтересираните партнери, од-
носно за можните облици, начинот, обемот и карак-
терот на соработката, за условите под кои таа со-
работка може да се остварува и за други значајни 
прашања кои можат да придонесат за поуспешно 
остварување на таа соработка, а за тоа ги известу-
ва стопанските комори на републиките и стопан-
ските комори на автономните покраини, секциите и 
другите органи на Стопанската комора ка Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни 
органи на управата. 

Член 16 
Во укажување помош на организациите на здру-

жен труд при вршењето на стопански дејности во 
странство, заедничкото стопанско претставниш-
тво се грижи односите по повод на секој облик 
на воспоставување соработка односно остварување 
интерес, да се остваруваат во духот и на начинот 
како што е тоа утврдено во меѓусебниот однос, имај-
ќи ги предвид и заедничките и општите општествени 
интереси, односно воспоставените билатерални од-
носи меѓу двете земји. 

За таа цел, заедничкото стопанско претставниш-
тво прибира потребни банкарски и други информа-
ции за бонитетот на фирмата, ги штити интересите 
на организациите на здружен труд, им помага во 
случај на поднесување рекламации, во решавање на 
спорови и работи врз други прашања од значење за 
унапредување на стопанската соработка. 

Член. 17 
Во следењето на работата и резултатите од 

работењето во вршењето на стопанските дејности во 
странство, заедничкото стопанско претставништво се 
грижи да дојде до сознанија за тоа како се оства-
руваат воспоставените односи во стопанската и на-
учно-техимипата соработка во сите видови, на кои 
тешкото се наидува, какви мерки на активност и 
кои дејствија би требало да се преземаат со цел 
очекуваните позитивни резултати во обостран ин-
терес на стопанските и други партнери да се остварат 
што поуспешно, и за тоа ги известува секциите и 
.Другите органи на Стопанската комора на Југосла-

вија, стопанските комори на републиките и стопан-
ските комори на автономните покраини а, по пот-
реба, и Сојузниот извршен совет и надлежните со-
јузни органи на управата. 

Член 18 
Во водењето на евиденција за склучените ра-

боти меѓу организациите на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници и соодветните 
странски партнери, заедничкото стопанско претстав-
ништво се грижи сите облици, како и сите субјекти 
на вршење на стопански дејности во странство, кои 
се должни за склучените работи да известуваат — 
да бидат внесени во соодветната евиденција. За таа 
цел, заедничкото стопанско претставништво, во со-
гласност со надлежните органи на Стопанската ко-
мора на Југославија, дава потребни упатства за на-
чинот на поднесување на програмите и давање на 
потребни податоци. 

ГТо барање на субјект кој врши стопанска деј-
ност во странство, заедничкото стопанско г;ре/с:ав-
п тнптво издава потврда за тоа дека определената 
склучена работа е. воведена во евиденцијата 
која за тоа се води во заедничкото стопанско прет-
ставништво. 

Член 19 
Во вршењето на задачите што на заедничкото 

стопанско претставништво ќе му ги довери Сојуз-
ниот извршен совет (член 84 став 2 од Законот), за-
едничкото стопанско претставништво постапува во 
согласност со дадените овластувања и за тоа ги 
известува органите што ќе ги определи Сојузниот-
извршен совет. 

Член 20 
Во постапувањето по насоките што ги доне-

сува Сојузниот извршен совет и Стопанската комора 
на Југославија (Извршниот одбор), заедничкото сто-
панско претставништво ги презема соодветните деј-
ствија од член 11 на Единствениот статут, доколку 
со самите насоки не е определено поинаку. 

За начинот на спроведување на насоките, за 
преземените мерки и активности, како и за оства-
рените резултати — заедничкото стопанско претстав-
ништво го известува органот што ги издал насо-
ките. 

Член 21 
Во вршењето на работите од името и за сметка 

на одделни организации на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници што вршењето 
на определени работа им го доверуваат на одделни 
облици на вршење на стопански дејности во стран-
ство, заедничкото стопанско „претставништво обез-
бедува да се постапува во согласност со дадените 
овластувања и со одредбите од Единствениот ста-
тут. 

Писменото овластување од став 1 на овој член 
треба да ги содржи сите потребни елементи што се 
од значење за вршењето на тие работи. 

Член 22 
Во вршењето на стопански дејности во странство 

организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници остваруваат меѓусебна сора-
ботка непосредно и во Заедничкото стопанско прет-
ставништво. 

Соработката од став 1 на овој член се однесува на 
сите работи и активности, а пред се на координи-
рано истапување спрема странски стопански парт-
нери, негување на социјалистичкиот деловен морал, 
на добрите деловни обичаи и на чување углед и на 
имотните интереси на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заед-
ници, како и на угледот и интересите на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во це-
лост. 
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Член 23 
Во заедничкото стопанско претставништво се 

утврдуваат поблиските правила за однесување во 
остварувањето на соработката од член 22 на Единстве-
ниот статут на претставниците на сите облици на 
вршење на стопански дејности во странство за од-
носната земја. 

Правилата на однесувањето од став 1 на овој 
член подлежат на согласност на Извршниот одбор на 
Стопанската комора на Југославија. 

Член 24 
Претставниците на организациите на здрз^жен 

труд и на други самоуправни организации и заедни-
ци кси повремено заминуваат во странство се дол-
жни претходно да се запознаат со правилата на 
однесувањето во односната земја, со самоуправните 
спогодби и договорите постигнати во секирата за 
таа земја или за група земји и своите контакти и 
работи да ги усогласат со тоа. 

Член 25 
Ако директорот на заедничкото стопанско 

претставништво, од претходните и подготвител-
ните дејствија што се во врска со склучувањето на 
работи, како и од склучените работи со деловните 
партнери во односната земја, оцени дела е "потребно 
договарање или меѓусебно усогласување на работе-
њето на заинтересираните организации на здружен 
труд и на други самоуправни организации и .заед-
ници, ќе ја извести за тоа секцијага за односната 
земја или група земји, а, по потреба, и заинтереси-
раните организации на здружен труд, и други са-
моуправни организации и заедници, заради органи-
зирање на координиран настап. 

Член 26 
Заради унапредување на економските односи со 

односната земја или група земји и координирање пд 
настапот на организациите на здружен труд и на 
"други самоуправни организации! и заедници во 

односната земја или група земји, заедничко сто-
пнско претставништво во извршувањето на своите 
задачи остварува постојана соработка и со сек-
цијата и другите тела на Стопанската комора на 
Југославија за односната земја или група земји. 

Член 27 
Стопанската комора на Југославија обезбедува, 

информациите и материјалите што ги добива од 
заедничкото стопанско претставништво навремено 
да се доставуваат и со нив да се запознаат органите 
на Стопанската комора на Југославија, стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини и другите соодветни органи 
и организации во земјата. 

Член 28 
Во вршењето на своите работи и задачи, во сми-

сла на Законот и на одредбите од Единствениот ста-
тут, заедничкото стопанско претставништво ги ко-
ристи документите и информациите што се одне-
суваат па долгорочните и среднорочните планови 
на општествениот развој на Југославија, и резолу-
циите за остварување на среднорочниот план на 
општествениот развој за тековната година, меѓуна-
родните мултилатерални и билатерални спогодби на 
Југославија со односната земја, југословенските на-
дворешнотрговски, девизни и царински прописи или 
прописите од областа на осигурувањето со странство, 
мерките на тековната економска политика на Југо-
славија, како општите така и спрема конкретниот 
пазар, општествените договори, самоуправните спо-
годби, елементите од плановите на организациите на 
здружен труд во областа на економските односи со 
странство, одлуките и заклучоците донесени во ор-

ганите и телата на Стопанската комора на Југосла-
вија што се однесуваат на унапредувањето на еко-
номската соработка со земјата или со група земји, 
за која е основано заедничкото стопанско претстав-
ништво, и други информации што ги прима од Сто-
панската комора на Југославија — од секциите и 
другите органи, како и од стопанските комори на 
републиките и стопанските комори на автономните 
покраини. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РА-
БОТА НА ЗАЕДНИЧКОТО СТОПАНСКО ПРЕТ-

СТАВНИШТВО 

Член 29 
Заради остварување на целите на основање-

то на заеднички стопански претставништва, органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници се должни да ги зачленат во 
заедничкото стопанско претставништво своите об-
лици на вршење на стопански дејности во странство 
од член 85 на Законот и работите да ги вршат во 
согласност со одредбите од Единствениот статут. 

Организациите на' здружен труд и другите само-
управни организации и заедници се должни обли-
ците на вршење на стопански дејности БО странство 
од член 91 на Законот да му ги пријават ка заед-
ничкото стопанско претставништво и тие дејности 
да ги вршат сообразно со одредбите од Единствениот 
статут. 

Член 30 
Согласно со одредбите на член 93 од Законот, 

организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници што вршат стопански 
дејности во странство, се должни во земјата за која 
не е основано заедничко стопанско претставништво 
тие облици да му ги пријават ка дипломатско од-
носно конзуларно претставништво на Социјалист :ч-
ка Федеративна Република Југославија за однос-
ната земја и стопанските дејности да ги вршат во 
согласност со одредбите од Единствениот статут. 

Член 31 
Зачленувањето, односно пријавувањето на об-

лиците на вршење на стопански дејности во стран-
ство во заедничкото стопанско претставништво, во 
смисла на член 29 од Единствениот статут, се вр-
ши со поднесување писмена пријава, која ги содржи 
основните податоци за организацијата на здружен 
труд, за друга самоуправна организација или заед-
ница и основните податоци за обликот на вршење 
на стопанска дејност што се пријавува. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се прила-
га актот од надлежниот орган со кој е одобрено 
вршење на стопански дејности во "странство. 

Член 32 
За извршеното зачленување, односно пријавува-

ње, во смисла на член 29 од Единствениот ста-
тут, заедничкото стопанско претставништво издава 
писмена исправа која се доставува до подносителот 
на пријавата, до Стопанската комора на Југославија 
и до надлежниот коорлинационен одбор при над-
лежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Член 33 
Работата на заедничкото стопанско претставни-

штво за определена земја или група земји се врши, 
по правило, во седиштето кое е утврдено со актот 
за неговото основање. 

Претставниците на облиците на вршење на сто-
пански дејности во странство на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации и 
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заедници кои вршат стопански дејности во таа зем-
ја, во смисла на одредбите на чл. 85 и 91 од Зако-
нот, се вклучуваат во работата на заедничкото сто-
панско претставништво во смисла на одредбите од 
Единствениот статут. 

Член 34 
Ако заедничкото стопанско претставништво е 

основано за повеќе земји, претставниците на обли-
ците на вршење на стопански дејности на организа-
циите на здружен труд и на други самоуправни ор-
ганизации и заедници кои вршат стопански дејно-
сти во други земји — се вклучуваат во работата на 
заедничкото стопанско претставништво во смисла 
на одредбите од Единствениот статут. 

Член 35 
Претставниците на организациите на здружен 

труд и на други самоуправни организации и заед-
ници, кои повремено заминуваат во странство по 
определени работи, се вклучуваат во работата на 
заедничкото стопанско претставништво во смисла 
на одредбите на член 92 од Законот и на одредбите 
на член 24 од Единствениот статут, без оглед на ме-
стото и времето на престојот во земјата во која за-
минуваат. 

Член 36 
Организацијата и работата на заедничкото сто-

панско претставништво за односната земја или група 
земји се уредуваат.со посебен општ акт (правил-
ник), што го донесува собранието на заедничкото 
стопанско претставништво, во согласност со Един-
ствениот статут и во согласност со Извршниот од-
бор на Собранието на Стопанската комора на Југо-
славија. 

Со општиот акт од став 1 на овој член може да 
Се предвиди формирање на потесни организациони 
единици во рамките на заедничкото стопанско прет-
ставништво — во одделни стопански центри во зем-
јата за која е основано заедничкото стопанско прет-
ставништво (на пример: секции, филијали, одделе-
нија и ел.). 

IV. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЧКОТО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО 

Член 37 
Органи на заедничкото стопанско претставни-

штво, согласно со Законот, се: собранието, секрета-
ријатот и директорот. 

А. Собрание 

Член 38 
Собранието на заедничкото стопанско претстав-

ништво го сочинуваат по еден претставник на об-
ликот на вршење на стопански дејности од член 85 
на Законот, во земјата или во група земји за која е 
Основано заедничкото стопанско претставништво. 

Член 39 
Првата седница на собранието на заедничкото 

'стопанско претставништво на која се врши консти-
туирање на заедничкото стопанско претставништво, 
ја свикува директорот, врз основа на актот за ос-
новање на заедничкото стопанско претставништво 
за определена земја или за групи земји. 

Член 40 
На пивата седишта на собранието на заедничко-

то стопанско претставништво, покрај утврдувањето 

кој го сочинува собранието во смисла на член 38 од 
Единствениот статут, се утврдува и бројот на чле-
новите на секретаријатот на заедничкото стопан-
ско претставништво и се врши избор на членовите 
на секретаријатот и на нивните заменици. 

Член 41 
Седниците на собранието на заедничкото сто-

панско претставништво се одржуваат по потреба, 
а најмалку еднаш годишно. 

Член 42 
Со работата на собранието на заедничкото сто-

панско претставништво раководи работно претсе-
дателство од три до пет членови, што се избираат 
на почетокот од работата на собранието. 

Член 43 
Во работата на собранието на заедничкото сто-

панско претставништво, покрај членовите на соб-
ранието од член 38 на Единствениот статут, можат 
да учествуваат, без право на одлучување, претстав-
ници на^организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници — заинтере-
сирани за вршењето на стопански дејности во опре-
делена земја, претставници на облиците на вршење 
на стопански дејности во странство од член 91 ЕШ 
Законот, како и овластениот претставник на дипло-
матското, односно конзуларното претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја за односната земја. 

За учество во работата на собранието, во сми-
сла па став 1 од ОБОЈ член, се поднесува писмено 
полномошно од страна на надлежниот орган на уп-
равување на организацијата односно заедницата 
што ја претставува учесникот. 

Член 44 
За работата на собранието на заедничкото сто-

панско претставништво се води записник, кој на 
крајот го заверуваат избраните заверувачи на за-
писникот Записникот за работата на собранието се 
чува во заедничкото стопанско претставништво како 

" доверлив и траен документ. 
Со одлуките, заклучоците и препораките на 

собранието, во вид на изводи од записници, се за-
познаваат сите членови на заедничкото стопанско 
претставништво, на Стопанската комора на Југо-
славија а, по потреба, и другите органи и институ-
ции во земјата. 

Член 45 
Седниците на собранието на заедничкото сто-

панско претставништво ги свикува претседателот 
на работното претседателство од претходното со-
брание. 

Претседателот е должен да свика седница на 
собранието во следните случаи: 

— по заклучок на секцијата на Стопанската 
комора на Југославија за унапредување на економ-
ските односи за односната земја; 

— по заклучок на секретаријатот на заеднич-
кото стопанско претставништво; 

— по барање од најмалку една третина членови 
на собранието; 

— на предлог од дипломатското, односно конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за односната земја; 

— на предлог од директорот на заедничкото 
стопанско претставништво. 

Седница на собранието не може да се закаже 
во рок пократок од 15 дена, сметајќи од денот на 
објавувањето на поканата во „Гласник на Стопан-
ската комора на Југославија". 



Пет смс, 24 март 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 — Страна 427 

До претставниците — членовите на собрани-
ето се упатува писмена покана. 

Член 46 
Собранието на заедничкото стопанско претстав-

ништво донесува одлуки, заклучоци и препораки, во 
согласност со Законот и со Единствениот статут. 

Одлуките на собранието се донесуваат со дво-
третинско мнозинство на сите овластени претстав-
ници — членови на заедничкото стопанско прет-
ставништво, освен ако се однесуваат на прашањата 
за преземање на материјални обврски од страна на 
организациите на здружен труд и други самоуправ-
ни организации TI заедници, за чие донесување е по-
требна едногласност нас ите членови на заедничко-
то стопанско претставништво. 

Член 47 
Во донесувањето на одлуки, заклучоци и пре-

пораки на собранието на заедничкото стопанско 
претставништво можат да учествуваат само чле-
новите на заедничкото стопанско претставништво 
што го сочинуваат собранието во смисла на член 
39 од Единствениот статут. Другите овластени уче-
сници на собранието можат да му даваат сугестии, 
препораки и предлози на собранието. 

Член 48 
Работата на собранието на заедничкото стопан-

ско претставништво поблиску се уредува со делов-
никот за работа на органите на заедничкото сто-
панско претставништво. 

Деловникот за работа од став 1 на овој член 
се усвојува на првата седница на собранието, во сог-
ласност со Извршниот одбор на Собранието на Сто-
панската комора на Југославија. 

Б. Секретаријат 

Член 49 
Секретаријатот е колегијален извршен орган на 

Заедничкото стопанско претставништво, што ги из-
бира собранието на првата своја седница, во смисла 
на одредбите на член 40 од Единствениот статут. 

Мандатот на членовите на секретаријатот и 
на нивните заменици трае две години. 

Ако во текот на траењето на мандатот се уп-
разни место на член на секретаријатот, односно на 
неговиот заменик, на првата седница на собранието 
се врши пополнување на упразненото место — со 
избор на нов член на секретаријатот, односно на 
негов заменик. 

Член 50 
Работата на секретаријатот на заедничкото сто-

панско претставништво се одвива во седници. 
Седниците на секретаријатот се одржуваат по 

потреба. 
Член 51 

Седниците на секретаријатот на заедничкото 
стопанско претставништво ги свикува и со нив ра-
ководи директорот на заедничкото стопанско прет-
ставништво, а во негова отсутност — член на секре-
таријатот определен од него. 

Директорот ја свикува седницата на секретари-
јатот по своја иницијата или на од половина чле-
нови на секретаријатот. 

Член 52 
За прашањата што се разгледуваат, на седни-

ците на секретаријатот на заедничкото стопанско 
претставништво се донесуваат заклучоци со мнозин-
ство гласови на членовите на секретаријатот, сме-
тајќи го и гласот на директорот на заедничкото 
стопанско претставништво. 

За работата на секретаријатот на седниците^ се 
води записник. Записникот од претходната седмица 
се усвојува на наредната седница на секретаријатот. 

Член 53 
Покрај задачите од член 88 на Законот, секре-

таријатот на /заедничкото стопанско претставништво 
подготвува извештај за работата на заедничкото сто-
панско претставништво, кој го доставува до соб-
ранието на разгледување и усвојување. 

По усвојувањето на извештајот за работата, во 
смисла на став 1 од овој член, директорот на заед-
ничкото стопанско претставништво го доставува из-
вештајот за работата до Стопанската комора на Ју-
гославија, која ги запознава стопанските комори на 
републиките и стопанските комори на автономните 
покраини, како и другите надлежни органи и ин-
ституции во земјата, со работата на заедничкото 
стопанско претставништво во определената земја 
или група земји. 

Член 54 
Работата на секретаријатот па заедничкото сто-

панско претставништво поблиску се уредува со де-
ловникот за работа на органите на заедничкото 
стопанско претставништво од член 48 на Единстве-
ниот статут. 

В. Директор 

Член 55 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво е индивидуален орган кој, според Законот, 
го именува Собранието иа Стопанската комора на 
Југославија или органот овластен од него, во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 56 
Директорот на заедничото стопанско претстав-

ништво се именува на четири години. 
Директорот може да биде разрешен од должно-

ста и пред истекот на времето на кое е именуван, 
ако настапи некоја од причините од член 520 од 
Законот за здружениот труд. 

За разрешување на директорот пред истекот на 
времето на кое е именуван, одлучува Собранието на 
Стопанската комора на Југославија, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Член 57 
Примопредавањето на должноста помеѓу ди-

ректорот на заедничкото стопанско претставништво 
кој се разрешува од должноста и новонаименувани-
от директор се врши записнички. 

Со примопредавањето на должноста, во смисла 
на став 1 од овој член, се врши и примопредавање на 
материјално-финансиското работење на заедничко-
то стопанско претставништво. 

Член 58 
Записникот за примопредавањето на должноста 

од член 57 на Единствениот статут е документ од 
трајна вредност, кој се чува во заедничкото сто-
панско претставништво. Содржината на записникот 
за примопредавањето на должноста се смета за де-
ловна тајна. 

Член 59 
Делокругот на работата на директорот -на заед-

ничкото стопанско претставништво е утврден с<3 
Законот и со одредбите од Единствениот статут. 
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Член 60 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво го застапува и претставува заедничкото сто-
панско претставништво кај надлежните органи и 
организации во земјата за која е основано заеднич-
кото стопанско претставништво. 

Член 61 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво се грижи за уредното и навременото 
вршење на работите на заедничкото стопанско прет-
ставништво како и за ефикасната работа на секре-
таријатот на заедничкото стопанско претставништво. 

Член 62 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво се грижи за извршувањето на задачите што 
Сојузниот извршен совет, во смисла на член 84 став 
2 од Законот, ќе му ги довери на заедничкото 
стопанско претставништво. ^ 

Член 63 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво обезбедува постојана и непосредна соработ-
ка на заедничкото стопанско претставништво со ди-
пломатското, односно конзуларното претставништво 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија за односната земја. 

Член 64 
Ако директорот на заедничкото стопанско прет-

ставништво во вршењето на овластувањето од член 
89 став 1 точка 5 на Законот »утврди дека постои 
незаконитост во работата на одделни облици на вр-
шење на стопански дејности во односната земја, ќе 
го предупреди за тоа одговорното лице или органот 
и организацијата на здружен труд или друга само-
управна организација или заедница чијшто облик 
на вршење на стопански дејности во таа земја извр-
шил незаконито дејствие. 

Член 65 
Ако и но предупредувањето во смисла на член 

64 од Единствениот статут, незаконитоста во рабо-
тата не биде отстранета директорот на заедничко-
то стопанско претставништво ќе преземе потребни 
мерки за да се спречи незаконитоста во работата, 
а за утврдената незаконитост и за преземаните ?тер-
ки ќе го извести шефот на дипломатското, односно 
конзуларното претставништво на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија за односната 
земја и Стопанската комора на Југославија. 

Член бб 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво е одговорен за чувањето на службената 
тајна која произлегува од член 88 став 2 на Законот 
(евиденција за склучените работи) и за чувањето на 
деловна тајна која произлегува од постојаното или 
повременото вршење на стопански дејности во рам-
ките на заедничкото стопанско претставништво. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЗАЕД-
НИЧКОТО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО 

Член 67 
Начинот на покривање на трошоците за рабо-

тата на заедничките стопански претставништва во 
странство, се уредува со самоуправна спогодба по-
меѓу организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници, што вршат 

стопанска дејност во странство. 

Член 68 
Трошоците за работа на заедничкото стопан-

ско претставништво можат да се покриваат и од 
средствата наменети за унапредување ма надвореш-
нотрговската дејност, во согласност со постигнатиот 
договор помеѓу Сојузниот извршен совет, Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство и Стопанската комора на Југославија. 

Член 69 
Трошоците во воска со учеството на сватот ов-

ластен претставник во работата на заедничкото сто-
панско претставништво и на неговите е оѓа ни, ги 
поднесува организацијата на здружен трут или дру-
га самоуправна организација или заедница за својот 
овластен претставник. 

Член 70 
Наредбодав,ец за користење на средствата за 

пок рива 1 be на трошоците од член 67 ич Единстве-
ниот статут е генералниот секретар на Стопанската 
комора на Југославија. 

Помошен н^оедбодавец за користење ? а сред-
ствата од став 1 на овој чттен е директорот за-
едничкото стопанско претставништво. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
Одредбите на Единствениот статут се однесу-

ваат на сите заеднички стопански претставништва 
во странство. 

Ако определени прзшзља не се регулирани со 
Единствениот статут, а со прописите на определена-
та земја тие прашања треба да се уредат, тие 
прашана се уредуваат со посебен општ акт, во сог-
ласност со одредбите на Единствениот статут. 

Општите акти од став 2 на овој член ги доне-
сува Собранието на Стопанската комора на Југосла-
вија, на предлог од секирата или телото на Сто-
панската комора на Југославија за унапредување 
на економските односи за односната земја или гру-
па земји, и собранието на заедничкото стопанско 
претставништво за односната земја. 

Член 72 
До донесувањето на акт за основањето на заед-

ничко стопанско претставништво во определена 
земја, во смисла на Законот и одредбите на Един-
ствениот статут, претставништвата ка Стопанската 
комора на Југославија во странство, односно комер-
ц а а лно-техничките бироа на југословенските орга-
низации па здружен труд што досега ги има осно-
вано Стопанската комора на Југославија во стран-
ство до денот на влегувањето во сила на Единстве-
ниот статут, продолжуваат со работа. 

Член 73 
Со денот на почетокот на работата на заеднич-

кото стопанско претставништво зч односната ?рмјт-
-престанува со работа и претставништвото на Сто-
панската комора на Југославија, односно камерни-
јално-техничкото биро на југословенските органи-
зации на здружен труд што ги осногала Стопанска-
та комора на Југославија за односната земја. 

Со актот за основањето на заедничко е »понеко 
претставништво ќе се регулира и прашањето та 
преземање на средствата што дотогаш биде 
на користење во претставништвото на Стопанската 
комора на Југославија, односно во комергдијаттно-
-техничкото биро на југословенските организации 
на здп'/жен труд за односната земја, кое престанува 
со работа. 



Пет смс, 24 март 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 — Страна 429 

Член 74 
Ако Стопанската комора на Југославија, во сог-

ласност со Сојузниот извршен совет, заклучи дека 
определено претставништво на Стопанската комора 
на Југославија во странство, односно комерцијално-
-техничко биро на југословенските организации на 
здружен труд, основано од страна на Стопанската 
комора на Југославија, престанува со работата, а де-
ка за таа земја не се основа заедничкото стопанско 
претставништво, со актот за престанување на рабо-
тата ќе се утврди постапката и рокот за престану-
вање на работата на тоа претставништво, односно ко-
мерцеијално-техничко биро и прашањето за постап-
ката со средствата што дотогаш ги имале на корис-
тење. 

Член 75 
Единствениот статут е полноважен кога на него 

ќе даде согласност Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југослвија. 

Член 76 
Единствениот статут се објавува во .,Службен 

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

Бр. 0210/9 
21 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија 
Илија Бакиќ, е. р. 

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија а во врска со член 80 став 2 од Законот за 
вршење на стопански дејности во странство, Собра-
нието ка СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЕДИНСТВЕНИОТ 
СТАТУТ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТ-

СТАВНИШТВА ВО СТРАНСТВО 

Се дава согласност на Единствениот статут на 
заедничките стопански претставништва во странство, 
што го донесе Собранието на Стопанската комора на 
Југославија на седницата одржана на 21 декември 
1977 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 606 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Стојан Миленковић, е. р. 

246. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА КА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ 
СПОРЕД ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ДЕЈНОСТИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за распоредување на организациите 

и заедниците според Единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76) 
по член 5 се додаваат три нови члена, кои гласат: 

„Член 5а 
Судот што го води судскиот регистар, односно 

органот што го води посебниот регистар (член 5) 
прима пријави за распоредување на организациите, 
односно заедниците на обрасците РОЈ-1 и РОЈ-1а, 
и тоа: 

1) за секоја организација, односно заедница на-
станата со основање, организирање или здру-
жување; 

2) за секоја организација, односно заедница што 
престанала поради стечај или други со закон пред-
видени причини за престанување; 

3) за секоја издвоена основна организација на 
здружен труд; 

4) за секоја организација што ќе го премести 
седиштето од место на територија на една републи-
ка, односно автономна покраина во место на терито-
рија <иа друга република, односно автономна по-
краина; 

5) за секоја промена на статусот на организа-
цијата, односно заедницата (основна организација 
на здружен труд станала работна организација, ра-
ботна организација станала сложена организација 
на здружен труд; работна организација добила ста-
тус на основна организација па здружен труд и др.); 

6) за промена на податоци за организацијата, 
односно заедницата што се однесуваат на фирмата, 
односно на видот, на седиштето и адресата во рам-
ките на една република, односно автономна покраи-
на, за дејноста без оглед на тоа дали промената на 
дејноста влијае врз распоредувањето на организа-
цијата, односно заедницата според Единствената 
класификација на дејностите, како и податоци за 
организацијата во која е здружена. 

Член 56 
При приемот на пријавите на обрасците FOJ-1 

и РОЈ~1а, судот, односно органот што го води по-
себниот регистар на организациите и заедниците ги 
запишува податоците за називот на регистарскиот 
орган и регистарскиот број, ако тоа веќе не го сто-
рила организацијата односно заедницата. Ако тие 
податоци веќе се запишани, судот, односно органот 
ја проверува нивната точност и ги исправа по 
потреба. 

Член 5в 
При приемот на исполнетите пријави на обрас-

ците РОЈ-1 и РОЈ-1а, судот, односно органот што го 
води посебниот регистар па организациите и ' заед-
ниците провер5тва дали во пријавите што ги плима 
се заокружени соодветните броеви што го дефини-
раат видот на промената во одговорот на прашањето 
под 10 во пријавата на Образецот РОЈ-1, односно 
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во договорот на прашањето под 5 во пријавата на 
Образецот РОЈ-la и запишани потребните податоци 
за промената во рубриката „Опис и објаснение на 
промената"." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 179 
16 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

247. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАКА 

ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките за 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/77, 47/77 и 62/77) во точка 9 
став 1 зборовите: „31 март 1978 година" се замену-
ваат со зборовите: „30 јуни 1978 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1978 
година. 

Е. п. бр. 180 
16 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

248. 

Врз основа на член 6 став 7 од Законот за утвр-
дување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ СПЕЦИФИКА-
ЦИЈА НА ДОЗНАКИТЕ И ГОТОВИНСКИТЕ УПЛА-
ТИ ВТАСАНИ НА ЖИРО-СМЕТКАТА, ОДНОСНО 
НА ДЕВИЗНАТА СМЕТКА ВО РОК ОД 15 ДЕНА 
ОД ДЕНОТ НА ИСТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ 

ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ УТВРДУВА ВКУПНИОТ 
ПРИХОД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува, согласно со 

член 6 ст. 4 и 5 од Законот за утврдување и рас-
поредување на вкупниот приход и на доходот, 
начинот на составување спецификација на дозна-

ките и на готовинските уплати втасани на жиро-
-сметката, во рок од 15 дена од денот на истекот на 
пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот 
приход, под услов должничко-доверителскиот однос 
да настанал во последните 15 дена од пресметков-
ниот период и дознаката, односно готовинската уп-
лата да втасала во рок од 15 дена од денот на нас-
танувањето на должничко-доверителскиот однос, 
како и начинот на составување спецификација на 
дознаките и на готовинс-ките уплати втасани на де-
визната сметка во рок од 15 дена од денот на исте-
кот на пресметковниот период за кој се утврдува 
вкупниот приход, под услов должничко-доверител-
скиот однос по основ на продажба на производи и 
услуги на странски пазар да настанал до последниот 
ден на пресметковниот период. 

Член 2 
Спецификацијата од член 1 на овој правилник 

ја составуваат: 
1) основните организации на здружен труд; 
2) работните заедници; 
3) земјоделските задруги што во својот состав 

немаат основни задружни организации, основните 
задружни организации и основните организации на 
кооперанти; 

4) занаетчиските задруги и другите задруги; 
5) договорните организации на здружен труд; 
6) банките и другите финансиски организации; 
7) заедниците на осигурување на имоти и лица 

и заедниците за ризици. 

Член 3 
Основните организации на здружен труд. работ-

ните заедници, земјоделските задруги што во својот 
состав немаат основни задружни организации, ос-
новните задружни организации и основните орга-
низации на кооперанти, занаетчиските задруги и 
другите задруги и договорни организации на здру-
жен труд (во натамошниот текст: организациите на 
здружен труд) во спецификацијата од член 1 на 
овој правилник ги внесуваат износите на дознаките 
и на готовинските уплати по основ на приходите од 
член 5 на Законот за утврдување и распореду-
вање на вкупниот приход и на доходот. 

Банките и другите финансиски организации и 
заедниците на осигурување на имоти и лица и за-
едниците за ризици (во натамошниот текст: другите 
корисници на општествени средства во специфика-
цијата од член 1 на овој правилник, ги внесуваат 
износите на дознаките и на готовинските уплати по 
основ на приходите од член 68 став 1, односно од 
член 69 став 1 на Законот за утврдување и рас-
поредување на вкупниот приход и на доходот. 

Член 4 
Спецификацијата од член 1 на овој правилник 

содржи: реден број; број на дневниот извод; вид на 
приходот; ден на настанувањето на должничко-до-
верителскиот однос; датум на втасаноста на дозна-
ката, односно на готовинската уплата на жиро-
-сметката, односно на девизната сметка и износ во 
динари. 

Спецификацијата од член 1 на овој правилник 
се пополнува врз основа на посебен налог за плаќа-
ње обврски, што е даден на образецот Посебен на-
лог за плаќање обврски, и други налози што се дос-
тавуваат со дневниот извод на доверителот. 

Образецот од став 2 на овој член е отпечатен 
кон Упатството за содржината, обликот и начинот 
на употребата на потребниот налог за плаќање об-
врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78) и е не-
гов составен дел. 
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Член 5 
Дознаките и готовинските уплати втасани на 

жиро-сметката, односно на девизната сметка во рок 
од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот 
период за кој се утврдува вкупниот приход се вне-
суваат во Образецот С — Спецификација на доз-
наките и на готовинските уплати втасани на жиро-
-сметката, односно на девизната сметка од 1 
до 15 19 година, што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Член 6 
Образецот С се составува посебно за дознаките 

и готоЕинските уплати втасани на жиро-сметката, а 
посебно за дознаките и готовинските уплати втасани 
на девизната сметка. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3150/1 
15 март 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић, е. р. 

Образец С 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД — ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

249. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО 
КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни кон-

та во Контниот план за организациите на здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77) во 
член 17 се додава нов став 2, кој гласи: 

„На контото 145 — Побарувања од заеднички 
доход по основ на камати, не се вршат книжења." 

Член 2 
Во член 22 по став 8 се додава нов став 9, кој 

гласи: 
„На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината на контото 195 се искажуваат 
и наплатените износи што по истекот на пресмет-
ковниот период втасале на жиро-сметката односно 
на девизната сметка во смисла на одредбите на член 
6 став 1 од Законот за утврдување и распоредува-
ње на вкупниот приход и на доходот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/77), како и износите од спе-
цификацијата составена во смисла на одредбите на 
член 6 став 7 од тој закон, со одобрение на соодвет-
ните конта на групите на контата 75, 76, 77 и 78. 
При тоа книжење истовремено се задолжува 
аналитичко конто на контата 120, 121, односно 122 
со одобрение на контата 125, 126, односно 127." 

Досегашните ст. 9 и 10 стануваат ст. 10 и 11. 

(назив и седиште) 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
на дознаките и на готовинските уплати втасани на 
жиро-сметката, односно на девизната сметка 

од 1 до 15 19 година 

Член 3 
Во член 27 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 245 — Обврски од заедничкиот до-

ход по основ на камати, не се вршат книжења." 

Член 4 
Во член 41 став 4 се брише. 

Член 5 
Во член 45 ст. 5, 6 и 7 се бришат. 

Член 6 
Во член 46 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 645 — Готови производи и услуги во 

пресметка, не се вршат книжења." 

Член 7 
Во член 47 став 2 зборовите: „контото 240 — 

Обврски од заеднички приход по основ на производи 
и услуги" се заменуваат со зборовите: „контото 659 
— Разлика во цената на преземените производи". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„На контото 655 — Производи и услуги презе-

мени од производители во пресметка, не се вршат 
книжења*" 

Член 8 
Во член 48 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„На контото 665 — Стоки во пресметка, не сб 

вршат книжења". 

Раководител на 
финансиската служба, Директор, 

Член 9 
Во член 49 по зборовите: „Разлика во цената на 

стоките во конспгнаци ја и комисион" запирката 
се заменува со точка а зборовите: „за износот на 
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даноците, царините и другите давачки, според ва-
жечките прописи." се бришат. 

Член 10 
Во член 52 став 2 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд при продаж-

бата на производи и услуги го задолжуваат соод-
ветното конто во групата 71 во корист на контата 
од групите 63 и 64, односно во корист на соодвет-
ното конто од групата 60 или контото 490." 

Член 11 
Во член 53 став 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 12 
Во член 57 по став 4 се додава нов став 5, кој 

Гласи: 
„На контото 765 — Приходи остварени со непо-

средна слободна размена на трудот, се искажуваат 
приходите на работната заедница и приходите на ос-
новните организации на здружен труд, Остварени 
непосредно со слободна размена на трудот." 

Член 13 
Во член 60 став 3 се менува и гласи: 
„На контото 796 — Вкалкулиран доход на ООЗТ 

на прометна дејност, не се вршат книжења." 

Член 14 
Во член 61 став 1 зборовите: „контата 790, 795, 

односно 796" се заменуваат со зборовите: „контата 
790 и 795". 

Член 15 
Во член 62 став 2 се менува и гласи: 
„Контата 810, 811 и 812 се задолжуваат во корист 

на контото 248 — Други обврски од заедничкиот 
доход. На контото 813 — Дел од заедничкиот доход 
ва камати, не се вршат книжења." 

Член 16 
Во член 65 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 489 — Дел од доходот за други на-

мени, се искажува и делот на доходот за камати." 

Член 17 
Во член бб се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контата од групата 85 се искажуваат и изно-

сите што се издвојуваат од вкупниот приход во 
смисла на одредбите на член 85 од Законот за утвр-
дување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот, со одобрение на контото 201 — Обврски по 
запрени давачки наплатени со продажната цена, 
односно на контото 978 — Други извори на средства 
за други намени." 

Член 18 
Во член 68 по став 2 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„На контото 876 — Дел од чистиот доход за стан-

бена изградба, во текот на годината се искажуваат 
исплатените износи по основ на придонеси за стан-
бена и?градба од доходот со одобрение на контото 
980 — Фонд на заедничката потрошувачка. 

На контото 878 — Дел од чистиот доход за дру-
ги намени во заедничката потрошувачка, во текот 
на годината се искажуваат исплатените износи за 
исхрана на работниците на основната организација 
на здружен труд во согласност со самоуправниот 
општ акт за распределба на средствата за заеднич-
ката потрошувачка. На крајот на пресметковниот 
период односно на кра тот на годината иепокриенот 
износ од тоа конто се пренесува поеку контата 198 
и 298 во наредниот пресметковен период односно во 
наредната година." 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3079/1 
15 март 1978 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за финансии, 
Божидар Радуновић е. р. 

250. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТ-
КА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ 
НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕ-
СМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПО-
ДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДО-
СТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 
И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни по-

зиции во обрасците на периодичната пресметка и на 
завршната сметка, за начинот на доставување на 
периодичната пресметка и на завршната сметка и 
за податоците и документацијата што се доставуваат 
кон периодичната пресметка и завршната сметка за 
организациите на здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/77) во член 4 став 1 зборовите: „и 
документација што се доставуваат кон периодич-
ната пресметка, односно завршната сметка пропи-
шани со овој правилник" се заменуваат со зборови-
те: „на Образецот Дополнителни податоци кон Де-
ловен резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот од 1 јануари до :— 19 година, што, 
е отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
дел". 

Член 2 
Во член 10 се додаваат два нови става, кои гла-

сат: 
„Под ред. бр. 41 на образецот од став 1 на овој 

член, не се внесуваат податоци. * 
При изработката на периодичната пресметка за 

периодот јануари — март 1978 година, во колона 4 
на образецот од став 1 на овој член, не се внесуваат 
податоци." 

Член 3 
Во член 12 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При изработката на периодичната пресметка 

за периодот јануари — март 1978 година, во колона 
4 на образецот од став 1 на овој член, не се внесу-
ваат податоци." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3831/1 
15 март 1978 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за финансии, 
Божидар Радуновић е. р. 
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Основна организација на здружен труд 
Организација на здружен труд 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ 
КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА 

УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 19 ГОДИНА 

И з н о с 
Реден 
број Конто Е Л Е М Е Н Т И на претход- на теков-

ната ната 
година година 

1 дел Износ на наплатениот приход во рок од 15 дена од денот на 
120 истекот на пресметковниот период од купувачи од стопанската 

дејност 
2 дел Износ на наплатениот приход во рок од 15 дена од денот на 

121 истекот на пресметковниот период од други купувачи 
3 дел Износ на наплатениот приход во рок од 15 дена од денот на 

122 истекот на пресметковниот период од купувачи во странство 
4 дел Дел од доходот за камати 

849 
5 дел Дел од чистиот доход по основ на уплатен придонес за станбе-

876 на изградба во текот, на годината 
6 дел Дел од чистиот доход по основ на исплатени износи за исхрана 

878 на работниците во текот на годината 
7 дел Исплатени аконтации од личниот доход пресметани врз товар 

185 на обртните средства по основ на залихи на готови производи, 
освен по основ на залихи на готови производи од заеднички 
труд, односно заедничко работење 

Раководител на книговодството, Директор, 

Забелешки: 
1. Износите во овој образец се искажуваат во динари со пари. 
2. Износите под ред. бр. 1, 2 и 3 се внесуваат во Образецот С — Спецификација на дознаките и 

на готовинските уплати втасани на жиро-сметката, односно на девизната сметка од 1 до 15 
19 година, што е отпечатен кон Правилникот за начинот на составување спецификација на доз-
наките и на готовинските уплати втасани на жиро-сметката, односно на девизната сметка во рок од 
петнаесет дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), и е негов составен дел. 

3. Во колона 4, не се внесуваат податоци. 

251. 

Врз основа на точка 19 од Одлуката за условите, 
мерилата и начинот на утврдување и распределба на 
стоковните контингенти односно девизните контин-
генти за увоз на стоки за 1978 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/77 и 11/78), сојузниот секретар 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО СЛУЖАТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОН-
ТИНГЕНТИ ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕН-

ТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1978 ГОДИНА 
% 

1. Заради утврдување на стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти за увоз на стоки во 
1978 година во смисла на точка 5 од Одлуката за ус-
ловите, мерилата и начинот на утврдување и распре-
делба на стоковните контингенти, односно девизните 

контингенти за увоз на стоки во 1978 година (во на-
тамошниот текст: Одлуката) соодветното тело на 
Стопанската комора на Југославија што даде иници-
јатива за склучување самоуправна спогодба предви-
дена во точка 1 на Одлуката, доставува до Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа 
на податоците од организациите на здружен труд, 
извештај кој содржи причини поради кои не е склу-
чена таа спогодба и податоци за оствареното произ-
водство и потрошувачка во 1977 година, обемот на о-
стварениот увоз во 1977 година и планираниот обем 
на производството и потрошувачката за 1978 година, 
производите за кои не е склучена наведената спогод-
ба, како и податоци.за извозот што го оствариле од-
носните организации на здружен труд во 1977 година 
на пазарите на кои се остваруваат девизи кои спо-
ред важечките прописи се^предмет на купувачка и 
продажба на девизниот пазар и на меѓубанкарскиот 
состанок. 

По еден примерок од извештајот од став 1 на оваа 
точка соодветното тело на Стопанската комора на 
Југославија доставува и до Сојузниот секретаријат 
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за пазар и цени и до сојузниот орган на управата 
надлежен за соодветната област на стопанството. 

2. Заради одобрување дополнителен стоковен 
контингент, односно дополнителен девизен контин-
гент, во смисла на точка 7 од Одлуката, организаци-
јата на здружен труд-доставува до Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија барање, кон кое ја 
приложува следната документација: 

1) потврда од овластената банка за износот на 
девизниот прилив во девизи кои според важечките 
прописи се предмет на купувачка и продажба на де-
визниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок, што 
Организацијата на здружен труд го остварила'со из-
воз на стоки од сопствено производство во 1977 го-
дина ; 

2) писмена обврска од организацијата на здру-
жен труд за обемот на девизниот прилив во девизи 
кои според важечките прописи се предмет на купу-
вачка и продажба на девизниот пазар и меѓубанкар-
скиот состанок, што ќе го оствари со извоз на соп-
ствени производи во 1978 година; 

3) преглед на извозот на стоки од сопствено про-
изводство кој е извршен во 1977 година, како и пре-
глед на извозот на сопствени производи што ќе се 
извезат во 1978 година, прикажани по видови, коли-
чина и вредност; 

4) податоци за утврдениот стоковен контингент, 
односно девизен контингент за 1978 година, според 
одредбата од точ. 1 и 9 од Одлуката. 

Еден примерок на барањето од став 1 на оваа 
точка организацијата на здружен труд доставува и до 
Сојузниот секретаријат за пазар и цени. 

3. Заради спроведување на одредбите од точка 7 
од Одлуката, организацијата на здружен труд на ко-
ја во смисла на таа точка и е утврден дополнителен 
стоковен контингент, односно дополнителен девизен 
контингент, е должна до 31 јануари 1979 година да 
поднесе до Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија потврда од овластената банка за девизниот 
прилив што го остварила во 1978 година. 

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

П. бр. 17001 
10 март 1978 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

надворешна трговија, 
Дгр Емил Лудвигер, е. р. 

252. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,L' EUROPEO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гослава а на списанието ,,L' Europeo", број 44 од 4 но-
ември 1977 година, што излегува на италијански ја-
зик во Мплапо, Италија. 

Бр 650-1-12/330 
17 деке<:*ври 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

253. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD 

TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „International Herald Tribune", 
број 29469 од 5—6 ноември 1977 година, што излегува 
на англиски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-27/579 
17 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

254. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „II Piccolo", број 9458 од 29 ок-
томври 1977 година, што излегува на италијански 
јазик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-112/324 
21 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатпешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

255. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА З О Р А Н А НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE GUARDIAN WEEKLY" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „The Guardian Weekly", број 
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18 од 30 октомври 1977 година, што излегува на ан-
глиски јазик во Манчестер, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/373 
22 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

256. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE GUARDIAN WEEKLY" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „The Guardian Weekly", број 
19 од 6 ноември 1977 година, што излегува на англи-
ски јазик во Манчестер, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/372 
22 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

257. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Die Welt", број 260 од 7 ноем-
ври 1977 година, што излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/615 
22 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

258. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77), и член 24 став * 1 од Законот за основните 
права на борците од Шпанската националнооелобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), Сојузниот 
комитет за прашања на борците и на воените инва-
лиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1977 

ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
1977 година се утврдува во износ од 4.198 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен 
за 6% изнесува 4.450 динари, и така утврден 
служи за определување на додатокот кон пензијата 
и на постојаното месечно парично примање за 1978 
година според Законот на основните права на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" и Законот 
за основните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година. 

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

Бр. 433/1 
17 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, е. р. 

259. 

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден 
на народен херој. („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1971 

ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 
1977 година се утврдува во износ од 4.198 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемев 
за 6'Vo изнесува 4.450 динари, и така утврден 
служи за определување на додатокот кон пензијата 
и на постојаното месечно парично примање за 1978 
година според Законот за основните права на лица-
та одликувани со Орден на народен херој. 
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3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 434/1 
17 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, е. p. 

2) семејната инвалиднина месечно, и тоа: 

а) за еден член на семејството 
б) за секој натамошен член на семејс-

твото што е соуживател на инвалид-
нина 

в) зголемена семејна инвалиднина (член 
30 од Законот за воените инвалиди) 

3) ортопедскиот додаток месечно, и тоа: 

Динари 
414 

207 

1.104 

260. 

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1978 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1978 година се утврдува во износ од 4.450 
динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот де« од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 435/1 
17 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, е. р. 

Динари 
а) за прв степен на телесно оштетување 1.840 
б) за втор степен на телесно оштетување 1.404 
в) за трет степе« телесно оштетување 904 
г) за четврти степен телесно оштету-

вање 437 

2. Додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 
1978 година, и тоа: 

261. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за вое-
ните инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА 
И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ОРТОПЕДС-
КИОТ ДОДАТОК И НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И 

ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 
1978 ГОДИНА 

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопед-
скиот додаток се зголемуваат почнувајќи од 1 ја-
нуари 1978 година за и така зголемени изне-
суваат: 

1) личната инвалиднина месечно, и тоа: 

Динари 
1) на воен инвалид распореден во прв 

степен на додаток 5.457 
2) на воен инвалид распореден во втор 

степен на додаток 4.198 
3) на воен инвалид распореден во трет 

степен на додаток 2.939 

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

Бр. 436/1 
17 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за прашања на борците 
и на воените инвалиди, 

Мара Радиќ, е. р. 

262. 

Врз основа н член 21 став 3 во врска со член 25 
ст. 2 и 4 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ",, бр. 13/76), директорот на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени: метали пропи' 
т у в а 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ОРГАНИТЕ НА КОНТРО-
ЛАТА ВРШАТ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА 

МЕРИЛАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој 

подрачните организациони единици на Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали (во натамошниот 
текст: органите на контролата) вршат преглед на ме-
рилата за кои според одредбите од Законот за мер-
ните единици и мерилата е пропишан задолжителен 
преглед. 

Член 2 
Под преглед на мерила, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат првиот преглед и повреме-
ните прегледи на мерилата, што се вршат според од-
редбите од Законот за мерните единици и мерилата 
и прописите донесени врз основа на него. 
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Видовите на мерилата и подрачјето на кое опре-
делениот орган на контролата врши прегледи на ме-
рилата од став 1 на овој член, ги определува со ре-
шение директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали, во согласност со посебен пропис. 

Член 3 
Прегледот на мерилата се врши, по правило, во 

службените простории на органот на контролата. Под 
службени" простории на органот на контролата се 
подразбираат и привремени службени простории на 
органот на контролата — средишта за повремени 
прегледи на мерила (центри) што ќе ги определи Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Преглед на мерила може да се врши вон од слу-
жбените простории на органот на контролата, и тоа: 

1) во просториите на организациите на здружен 
труд што произведуваат или поправуваат мерила ако 
ги исполнуваат условите пропишани со Законот за 
мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: 
Законот) и прописите донесени врз основа на него; 

2) во просториите на организациите на здружен 
труд — иматели на мерила што ги користат тие 
мерила во своето работење; 

3) во работните простории на лицето што само-
стојно враЈи дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани или лице што со 
личен труд самостојно во вид на занимање врши о-
пределека професонална дејност, кое произведува, 
поправува, односно преправува мерила, ако му ста-
ви на располагање на органот на контролата потре-
бни работни простории, помошна работна сила, оп-
рема за вршење преглед и материјал потребен за 
испитување; 

4) на местото на кое се наоѓа мерилото, се вгра-
дува или се поставува, ако е во прашање мерило кое 
според својата конструкција е врзано за местото на 
кое е поставено (стабилно мерило) или ако е во пра-
шање мерило кое поради чувствителната конструк-
ција би можело при преносот да се оштети или да 
се расипе. 

Член 4 
Ако прегледот на мерилата се врши во службе-

ните простории на органот на контролата странката 
сама го донесува мерилото на преглед. 

Ако прегледот на мерилата се врши вон од слу-
жбените простории на органот на контролата, стран-
ката поднесува писмено барање за преглед на мери-
лата. 

Барањето од став 2 на овој ч.лен го поднесува: 
1) производителот, односно увозникот на мерило-

то, ако се врши прв преглед на новопроизведени ме-
рила; 

2) организацијата на здружен труд или лицето 
што ја извршило поправката, односно преправката 
на мерилото, ако се врши прв преглед на поправено 
или преправено мерило; 

3) имателот на мерилото, ако се врши повремен 
преглед на мерилото. 

Член 5 
Писменото барање за преглед на мерилото ги со-

држи податоците за: 
1) фирмата, односно називот и седиштето на под-

носителот на барањето; 
2) видот и бројот на мерилото; 
3) фирмата, односно називот и седиштето на има-

телот на мерилото; 
4) местото на кое се наоѓа мерилото; 

5) издадените одобренија за преглед на мерила' 
(член 31 на Законот) и службената ознака на мери-
лата. 

Кон барањето за преглед на мерило се приложу-
ва доказ за извршената уплата на трошоците за пре-
глед на мерилата. 

Ако странката сака органот на контролата да 
издаде уверение со податоци за мерилото, таа мора 
тоа да го означи во барањето. 

За секое излегување на органот на контролата 
надвор од службените простории заради преглед на 
мерило се поднесува посебно барање. 

Организациите на здружен труд во кои органи-
те на контролата непрекинато вршат преглед на ме-
рила поднесуваат едно барање за преглед на мерила 
што ќе се изврши во текот на еден месец. 

Член 6 
Органот на контролата ќе настојува најпрво да 

се изврши преглед на мерила кои поради поправка 
или преправка се исклучени од прометот, како и но-
ви мерила кои прв пат се пуштаат во промет. 

Член 7 
Ако се врши преглед на мерилата кај организа-

ции на здружен труд органот на контролата е дол-
жен да се придржува за работното време и куќниот 
ред, што важат во организацијата на здружен труд 
во која се врши прегледот на мерила (работа во сме- . 
ни, ноќе, во денови на празници, одмор за дневно ја-
дење и др.). 

Член 8 
Организациите на здружен труд што произведу-

ваат или поправуваат мерила го поднесуваат својот 
план за преглед на мерилата до надлежниот орган 
на контролата најдоцна до 31 јануари во годината 
во која се врши задолжителен преглед на мерилата. 

Планот од став 1 на овој член содржи и подато-
ци за видовите и бројот на мерилата. 

Член 9 
Просториите во кои се врши прегледот на мери-

лата и опремата за вршење на тој преглед, се одр-
жуваат така што секогаш да им одговараат на про-
пишаните услови. 

Во просториите во кои се врши преглед на мери-
ла не можат да се вршат други работи или да се др-
жат предмети што не се во врска со прегледот на 
мерилата, ниту да се задржуваат лица што не учес-
твуваат во подготовката и прегледот на мерилата. 

Ако просториите во кои се врши преглед на ме-
рилата и опремата за вршење на прегледот на мери-
лата не се одржуваат така што да ги исполнуваат 
пропишаните услови, ќе се запре прегледот на мери-
лата во тие простории додека не ќе се отстранат си-
те забележани недостатоци. 

Член 10 
Повремен преглед на мерила во средиштата за 

повремени прегледи на мерила (центри) се врши спо-
ред програмата за работа во тоа средиште, што ја 
утврдува органот на контролата. 

Член 11 
Органите на контролата се должни навремено да 

ги известат странките на определено подрачје за сре-
диштето за повремени прегледи на мерила (центарот) 
и за времето на вршењето на повремените прегледи. 

Член 12 
На преглед можат да се поднесат само мерила 

што се.исчистени и приготвени за преглед. 
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Член 13 
При првиот преглед на увезено мерило на место-

то на кое се наоѓа мерилото, увозникот обезбедува 
присуство на стручно лице што извршило постава-
н а на мерилото. 

Член 14 
Прегледот на мерила опфаќа: 
1) идентификација на мерилото; 
2) мерно-техничко испитување на мерилото. 
Идентификација на мерилото се состои од визу-

елно гледање на мерилото и утврдување дали за ме-
рилото е издадено одобрение за преглед (член 31 
став 1 на Законот). 

Мерно-техничко испитување на мерило се врши 
Според метролошките услови и метролошките упат-
ства, пропишани за тој вид мерила. 

Органите на контролата водат записник за пре-
гледот на определени видови мерила, кога е тоа про-
пишано. Во записникот се внесуваат податоци за ви-
дот и називот на мерилото, за основните карактери-
стики за мерилото, местото на прегледот, времето на 
прегледот, техничките услови под кои е извршен 
Прегледот, резултатите од прегледот и другите пода-
тоци значајни за оцена на исправноста на мерилото. 

Член 15 
Мерилата за кои по извршениот преглед ќе се 

утврди дека се исправни се жигосуваат, односно се 
издава уверение за нивната исправност. 

Жигот се става на местото утврдено со метро-
лошките услови или во одобрението за преглед на 
мерилата. 

Ако органот на контролата, врз основа на извр-
шениот преглед, утврди дека мерилото не е исправ-
но, нема да го жигосува, односно нема да издаде у-
верение за неговата исправност. На барање од стран-
ката ќе се издаде писмено решение за тоа. 

Ако СО повремен преглед се утврди дека мери-
лото повеќе не ги исполнува пропишаните услови 
ќе се поништи жигот на мерилото, односно на изда-
деното уверение ќе се утврди престанување на важе-
њето на уверението. 

Член 16 
Мерилата што еднаш се жигосани ќе се примаат 

на преглед се додека нивното пуштање во промет и 
употреба не се забранети (член 39 од Законот), одно-
сно додека не ќе се укине одобрението за преглед на 
такви мерила (член 32 од Законот). 

Член 17 
Органот на контролата нема да изврши преглед 

на мерилата ако не се исполнети сите услови за вр-
шење преглед пропишани со овој правилник. 

Аго органот на контролата одбие да пристапи 
кон преглед на мерило, е должен за тоа веднаш да 
го извести писмено подносителот на барањето за пре-
глед на мерило со наведување на причините поради 
кен одбил да го прегледа мерилото. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-7924/1 
15 септември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени 

метали, 
Петар Ковинчиќ, е. р* 

263. 

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

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

СВРТНИЦА! И КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 18 октомври 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за свртници и колосечии врски, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни цени 
за свртници (без тирфони) и колосечни врски, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 9-Vo. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 4039 од 8 март 1978 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен • лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Фабрика 
скретница и колосечних прибора — Ниш, ЖТП 
— ООУР Граѓевинска секција — Загреб и ЖТП 
— Београд, ООУР „Блок Сигнал" — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници1 на Спо-
годбата. 

По извршеното споредување £0 изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Списокот на готови-
те лекови за чие пуштање во промет е дадена сог-
ласност во пеоиодот од 1 јануари до 31 декември 
1977 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/78. се подкраднала долунаведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗАЧНЕ 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАС-
НОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1977 ГОДИНА 

Во називот на Списокот и во уводната речени-
ца наместо зборовите: „дадена согласност" треба 
да стои: „дадено одобрение". 

Од Сојузниот комитет за здравство и социјал-
на заштита, 16 март 1978 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за ос-
новање Служба за работи на преведување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/78), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ 

За директор на Службата за работи на преведу-
вање се назначува Бранко Марин, началник на од-
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деление во Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Е. п. бр. 141 
2 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

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

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста советник на гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за општес-
твено планирање Радослав Никетиќ, со 31 март 
1978 година поради заминување во пензија. 

Именуваниот ќе ги остварува правата од рабо-
тен однос, во смисла на член 45 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и сојузните организации, во Сојузниот 
завод за општествено планирање до 31 март 1979 
година. 

Е. п. бр. 143 
1 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ВОЗДУ-

ХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

За главен сојузен воздухопловен инспектор се 
назначува Ранко Мраковиќ, генерален директор на 
ООЗТ „Пан-адриа" во Загреб. 

Е. п. бр/142 
1 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во организирањето и 
насочувањето на работата на своите друштва и за 
значаен придонес кон рехабилитацијата и зашти-
тата на лица попречени во психичкиот и физич-
киот развој 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез друштава дефектолога Југославије; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ромић Петра Боривоје; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во научноистра-
жувачката работа во областа на економијата и за 
значаен придонес кон стопанскиот напредок на 

земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Економски институт Загреб; 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Хидроелектра" Грађевно подузеће — Загреб; 

— по повод на двестегодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги во основното образо-
вание и воспитување на младите за корисни члено-
ви на општеството и за придонес кон ширењето на 
просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Ђуро Салај" — Валпово; 

— по повод на сто дваесет и петгодишнината 
на постоењето, а за особени заслуги во основното 
образование и воспитување на младите за корисни 
членови на општеството и за придонес кон шире-
њето на просвета га и културата 
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Основна школа — Марија Бистрица; 

— по повод на шеееетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

ООУР Творница уља — Загреб; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грађевно подузеће „Владимир Гортан" — За-
греб; 

„Владо Ћетковић" електротехничко и монтажно 
подузеће — Загреб; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за заслуги и постигнати успеси во развивањето 
на културно-забавниот и музичкиот живот во сво-
јата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хрватско пјеВачко друштво „Липа" — Осијек; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за заслуги и постигнати успеси во разви-
вањето на културно-уметничкиот живот во својот 
крај 

Културно-уметничко друштво „Др Орест Жун-
ковић" — Хв^р; 

по повод на шеесетгодишнината па животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес кон политиката на миро-
љуб!;? ата соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
и други земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Милковић Јуре Анте; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Тодоровић Кузмана Симо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Брковић Лазе Перо. Будимир Милована Милан, 
Фрковић Грге Грга Горупић Ивана Драго, Јакшић 
Антуна Павка. Кнежевић Саве Милан, Кораћ Пе-
тра Борка. Кораћ-Поткоњак Миле Зорка, Кошарић 
Милоша Милутин, Ланг Итната Рикард Љубетић-
-Сиротковић Динка Еиија. Мајсторовиќ Раде Ми-
лан. Новосел Драгана Нада. Ожеговић-Рашета Да-
вида Смилка. Пап потић Миле Никола. Сиришчевић 
Јерка Каја, Зимоња Миле Милан, ^Жокаљ-Пољак 
Славка Анђела; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ѓ 

Арбутина-Бенан Николе Милка, Цревар Миле 
Раде Ивковић П^тра Стево, Јарић Глиге Пајо. Кво-
чка Нико пе Миле. Мусић Николе Миле, Пањковић 
Јосипа Божо. Радановић Матије Васо, Живковић 
Сретена Милија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕНО ЗНАМЕ 

Будисављевић Гавре Миле, Крешић Мариана 
Иван. Кукољ Стевана Рајко Лукин Шиме Динко, 
Малешевић Гвиде Нико. Момчиловић Марка Миле, 
Периша Ловре Бранко, Смољановић-Поповић Ми-
лана Зора, Шикић Јосипа Миле. Штулић Раде 
Бранко Вински Отона Иво; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цветковић Алојза Јосип. Гракалић Ивана Мла-
ден, Гумна Итна ција Петар, Јањанив Остоје Љу-
бан. Лончар Николе Никола. Маљковић Мије Ја -
ков, Милаковић Јанка ,Петар. Мишчевић Јове Ново, 
Попара Обрада Јово Регник-Кончар Николе Дани-
ца. Стројин Александра Иво, Шоштарић Павла Па-
вао Утрина Ивана Мате. Војнић Јакова Драгомир, 
Вукмировић Миће Петар, Вукотић Јована Дими-
трије; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење, за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чудина Мартина Жељко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Блажевић-Нинић Јосипа Даница; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Булатовић Радована Радош. Хорват Јосипа 
Владимир, Секулић Станка Мијо, Штахан Аугуста 
Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић-Кузмински Стјепана Станислава; 
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О д СР Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО Ч ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Пајковић Цветка Ђоко; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Пајковић Цветка Ђоко; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на седумдесетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во развивањето на кул турио-уметничкиот живот 
во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Културно-уметничко друштво „Илинден" — Ку-
маново; 

— по- повод на триесетгодишиината на посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ. 

Автотранспорт и сервис — Кочани; 

— за особени заслуги и успеси во работата на 
изградбата на пругата Белград-Бар, со што е нап-
равен значаен придонес кон стопанскиот напредок 
на земјата 

ЖТП — ООЗТ Градежен погон — Скопје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Лазаров Павлов Панче; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кангапов Благој Љупчо, Костовски Петре Ва-
сил, Панев Лазаров д~р Страхил, Прилепчански Ан-
дон д-р Иван, Станчев Трајко д-р Панче, Ушински 
Никола Димитар; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— по повод на педесетгодиигиината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Стекларна „Борис Кидрич" — Рогашка Сла-
тина; 

— по повод на сто триесет и петгодишнината 
на постоењето, а за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за стопанскиот нап-
редок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Текстилна товарна — Преболд; 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Товарна автомобилов ин мотор јев — Марибор; 
— по повод на стогодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги во заштитата и спасувањето 
на човечки животи, општествен и личен имот, со 
што е направен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гасилско друштво — Ловренц на Похорју; 
— по повод на триесетгодишнината на постое-

њето а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Брест" Индустрија похиштва — Церкница; 
ТИП „Бетон" — Засавје, Загорје — ТОДЗ опе-

ратива Засавје — Трбовље; 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
на заштитата, рехабилитацијата и образованието 
на слепи лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Медобчинско друштво слепих ин слабовидних 
- - Љубљана; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-* 
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон политиката на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ' 
ЛЕНТА 

Випотник Винка Јанез; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кладивар Јоже Јоже; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Кларич Јоже Јоже; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Аупич Антона Ернест; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Котар Ловренца Алојз, Крумпак Ивана Станко, 
Мајнев Мире Бранко, Пири Јоже Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кастелиц Алојза Алојз, Обид Јанеза Јанез, Ше-
ница Викторија Виктор; 

— за покожана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Пири Јоже Јоже; 

Од С Р С р б и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во раз-
вивањето и ширењето на техничката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Народна техника — Савез организација за те-
хничку културу Србије — Београд; 

— по повод на педесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуга и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Индустрија мотора — Раковица; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуга во научноистражувач-
ката дејност во областа на електрониката и автома-
тиката, со што е направен значаен придонес кон 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Институт „Михаило Пупин" — Београд; 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Индустрија падобрана и конфекције „Клуз" — 
Београд; 

КМГ „Трудбеник" — ОУР Предузеће за проје-
ктовање и извођење монтажних и општеграђевин-
ских радова — Београд; 

— по повод на педесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги во развивањето на кул-
турно-уметничкиот живот, во ширењето на прогре-
сивните идеи и јакнењето на класната свест на ра-
ботниците 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Културно-уметничко друштво „Абрашевић" — 
Краљево; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Багерско бродарске предузеће — Београд, 
Шумско газдинство — Титово Ужице; 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето, а за осебени заслуги и постигнати успеси 
во развивањето и ширењето на техничката култура 

Општинска организација Народне технике —* 
Краљево; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси во работата 
на образованието и рехабилитацијата на децата со 
оштетен слух 

Школа за основно образовање и рехабилитацију 
деце оштећеног слуха „Радивој Поповић" — Бео-
град; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мандић Радисава Раденко, Мучалов Бранка 
Живко, Петров Сретена Михаило, Табаковић Ми-
лана Иван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Џумхур Хафиза Зуко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бајчетић Живка Ђорђе, Лукић Благоје Ми-
лован; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Митић Станче Милутин, Путник Михаила др 
Милан, Зорић Саве Владимир; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аксентијевић-Цветић Цвете Јелена, Шаула Јо-
вана Милан; 

— за заслуги и значаен придонес во развива-
њето на соработката помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ НА 
ГЕРДАН 

Димкић Милава Александар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 1 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дамњановић Војислава Драгослав, Ненадовић 
Вука Милисав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антић Божидара Петар, Гемаљевић Милутина 
Жарко, Грозданова Петра Боривоје, Игњатовић 
Јована Томислав, Крсмановић Милорада Милојко, 
Мијаиловић Добросава Томислав, Ненадовић Алек-
сандра Саво, Радишић Борисава Драгољуб, Стрбац 
Светозара Славко; 

Од САП В о ј в о д и н а 

— по повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Индустрија текстила и синтетике „Лола Рибар" 
— Оцапи; 

„Полет" Индустрија грађевинске керамике — 
Нови Бечеј; 

— по повод на чеТириесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Фабрика авиона „Утва" — Панчево; 

— по повод на сто и петгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги во заштитата и спасу-
вањето на човечки животи, општествен и личен 
имот со што е направен значаен придонес на соци-
јалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добровољно ватрогасно друштво — Српска 
Црња; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дермеџиевски Горѓе Димитрие 

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

СО ОДРЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМВ 

Бељански Лазар Владислав, Вуин Светозара 
Александар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Констатиновић Лазара Нестор, Вукмировић Ми-
ле Никола. 

Бр. 87 
28 јули 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од САП В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бобић Вује Дмитар, Ђунић Вукадина Милован, 
Видановић Ђуре Марјан, Вукчић Марјана Марјан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лакета Ђорђа Милорад, Вемић Боже Миладин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелковић Миливоја Боривоја, Антић Јована 
Божидар, Арсенијевић, Стојана Винка, Челиковић-
-Ваго Стевана Јелисавета, Ћирић-Видановић Јевро-
симе Савета, Ћук Мане Мићо, Ћук Стевана Милан, 
Даутовић Јована Богдан, Дошен Саве Драган, Дра-
кулић Николе Војо, Дукић Илије Стеван, Ђуровић 
Саве Вукашин, Филиповић-Стефановић Љуба Дра-
гица, Голубовић Мирка Александар, Хрват Мирка 
Јожефа, Илић-Крстић Петра Нада, Јакшић Луке 
Милош, Јововић Видака Илинка, Ковачевић Милана 
Давид,. Миленковић Стојадина Радосав, Милић Ради-
воје Велисав, Миљковић Буде Мирко, Пашти Јаноша 
Антал, Павловић Милована Радован, Петровић-Ба-
рашин Панета Даница, Плеша Ивана Милан, Раден-
ковић Стојана Десимир, Ристовић Миљана Драго-
љуб, Соколовић Јосипа Миле, Станковић Милкана 
Бошко, Томовић Петра Милорад, Вељковић Добро-
сава Светислав, Влајић Васе Неђо, Златковић Став-
ри је Синиша; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бојаџија Станка Милка, Гроздановић Крстоније 
Славко, Раденковић Димитрије Стојадин, Тот Ми-
хаила Михаило; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Фанц Јована Антун, Ходак Ивана Миле, Ивко-
вић Милисава Миодраг, Јаношевић Јанка Душан, 
Јарић Васе Јања, Краиновић Ђуре Митар, Лукић 
Гвоздена Златомир, Марјановић-Илић Јакова Јавор-
ка, Пустињаковић-Грујић Милоша Бранка, Савин 
Милорада Ђурица, Стојаковић-Гаковић Славка Ми-
лева, Студен Милана Никола, Шкундрић Томе Ни-
кола. 

Бр. 111 
13 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

244. Статут на Стопанската комора на Југо-
славија — — — — — — — — — 405 
Одлука за потврдување на Статутот на 
Стопанската комора на Југославија — — 422 

245. Единствен статут на заедничките, сто-
пански претставништва во странство — 422 
Одлука за давање согласност на Един-
ствениот статут на заедничките стопански 
претставништва во странство — — — 429 

246. Уредба за дополненија на Уредбата за ра-
споредување на организациите и заедни-
ците според Единствената класификација 
на дејностите — — — — — — — 429 

247. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките за кои при увозот 
се плаќа посебна такса — — — — — 430 

Страна 
248. Правилник за начинот на составување 

спецификација на дознаките и готовин-
ските уплати втасани на жиро-сметката, 
односно на девизната сметка во рок од 15 
дена од денот на истекот на пресметков-
ниот период за кој се утврдува вкупниот 
приход — — — — — — — — — 430 

249. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
конта во контниот план за организациите 
на здружен труд — — — — — — 431 

250. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
позиции во обрасците на периодичната 
пресметка и на завршната сметка, за на-
чинот на доставување на периодичната 
пресметка и на завршната сметка и за по-
датоците и документацијата што се доста-
вуваат кон периодичната пресметка и за-
вршната сметка за организациите на 
здружениот труд — — — — — — 432 

251. Наредба за начинот на поднесување из-
вештај и документација што служат за 
утврдување и распределба на стоковните 
контингенти односно девизните контин-
генти за увоз на стоки во 1978 година — 433 

252. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „L'Europeo" 434 

253. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" — — — — — — 431 

254. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „II Piccolo" — 434 

255. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „The Guardian 
Weekly" — — — — — — — — 434 

256. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „The Guardian 
Weekly" — — — — — — — — 435 

257. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 435 

258. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за 
1977 година — — — — — — ——— 435 

259. Наредба за утврдување на просечниот ме-
сечен личен доход во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија за 1977 
година — — — — — — — — — 435 

260. Наредба за утврдување на основот за оп-
ределување на боречкиот додаток во 1978 
година — — — т- — — — — — 436 

261. Наредба за утврдување на износот на 
личната и семејната инвалиднина, на ор-
топедскиот додаток и на додатокот за не-
га и помош од страна на друго лице во 
1978 година — — — — — — — — 436 

262. Правилник за начинот на кој органите на 
контролата вршат задолжителен преглед 
на мерилата — — — — — — — — 436 

263. Спогодба за промена на затечените цени 
за свртници и колосечни врски — — — 438 

Исправка на Списокот на готовите лекови за 
чие пуштање во промет е дадена согла-
сност во периодот од 1 јануари до 31 де-
кември 1977 година — — — — — — 433 

Назначување и разрешувања — — — — 438 
Одликувања — — — — — — — — — 439 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и рдговорен уредник: 

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


