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227. 

За особени заслуги за создавање и развиток на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на братството и единството и на рамноправноста на народите и на-
родностите на Југославија, на власта на работниот народ и на самоуправното социјалис-
тичко општество со работничката класа како раководна сила, за заштита на придобивки-
те на Социјалистичката револуција, .за организирање и усовршување на системот на 
општонародната одбрана и за зацврстување на независноста и на меѓународната полож-
ба на земјата, за зачувување на мирот во светот и за развивање на меѓународната сора-
ботка врз начелата на активна мирољубива коегзистенција и неврзување; 

на предлог од Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, заснован врз единствено изразената желба и ба-
рањата на работните луѓе и граѓаните и нив ните организации во сите републики и покра-
ини на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

Сојузната скупштина, врз основа на член 5 став 1 од Законот за одликувањата, на 
заедничката седница ни сите собори од 15 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

На 
ЈОСИП БРОЗ ТИТО 

му се доделува 

ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Сојузна скупштина 
АС бр. 615 

15 мај 1972 година 
Белград Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

228. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Се прогласува Законот за општествена контрола 
на цените, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 24 април 1972 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 15 
мај 1972 година. 

ПР бр. 57 
16 мај 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредува системот на опште-

ствена контрола на цените кој се применува во про-
метот на стоки и услуги на единствениот југосло-
венски пазар и се утврдуваат правата и долж-
ностите на органите на федерацијата во по-
глед преземањето на мерки за непосредна опште-
ствена контрола на цените. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд самостојно 

ги формираат цените на производите и услугите спо-
ред условите на пазарот. 

Општественото насочување и контрола на паза-
рот и на цените се остваруваат во согласност со раз-
војната политика, првенствено со економските мерки 
и методи што во границите на своите права и долж-
ности ги преземаат органите на општествено-поли«* 
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тичките заедници, како и со општествените договори, 
со самоуправните спогодби за цените и со механиз-
мите за формирање на цените. 

Општествената контрола на цените се остварува 
и со пропишување ка мерките на непосредна опште-
ствена контрола на цените предвидени со овој закон. 

Член 3 
Со општествената контрола на цените се влијае 

врз создавање на односи на пазарот што им овозмо-
жуваат на организациите на здружениот труд да ги 
формираат цените на производите и услугите според 
условите на пазарот, се врши усогласување на од-
носите во цените и се уредуваат цените на произво-
дите и услугите, согласно со политиката на цените 
утврдена со општествените планови и со други акти 
на општествено-политичките заедници. 

Член 4 
При формирањето на цените според условите на 

пазарот и при остварувањето на општествената кон-
трола на цените, основни критериуми се цените во 
меѓународната размена, развојната политика и струк-
турата и степенот на развиеноста на стопанството. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд непосредно и 

преку стопанските комори и преку други асоцијации 
даваат предлози и мислења за преземање на мерки, 
за општествена контрола на цените, предлагаат до-
несување на општествени договори и на механизми 
за формирање на цените, предлагаат и склучуваат 
самоуправни спогодби за цените, постапуваат во со-
гласност со утврдената политика на цените и со мер-
ките за нејзиното спроведување и на друг начин 
пропишан со закон влијаат врз спроведувањето на 
општествена контрола на цените. 

Член 6 
Како организации на здружениот труд. во смисла 

на овој закон, се сметаат претпријатијата и устано-
вите, како и основните и други организации на здру-
жениот труд чие својство на правно лице е запиша-
но во регистарот на организациите на здружениот 
труд. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
организациите на здружениот труд согласно се при-
менуваат и врз други учесници во прометот на стоки 
и во вршењето на услуги. 

II. Систем на општествена контрола на цените 

Член 7 
Општествено-полптичките заедници влијаат врз 

создавањето на стабилни односи на пазарот што 
им овозможуваат на организациите на здружениот 
труд самостојно да гл формираат цените, според ус-
ловите на пазарот — со мерки во областа на распре-
делбата, на монетарните и кредитните односи, на да-
ночната политика, на надворешно трговската разме-
на, на девизното работење, на царинската заштита,-
на прометот на стоки и услуги, на општествените 
стоковни и други резерви, на инвестиционата поли-
тика и на општа!а и личната потрошувачка. 

Член 8 
Со општествените договори, со самоуправните 

спогодби за цените и со механизмите за формирање 
на цените се обезбедува и се остварува самоуправ-
ното усогласување и уредување на цените и на од-
носите во цените на производите и услугите, соглас-
но со утврдената политика на цените. 

Со општествениот договор и со самоуправната 
спогодба се утврдуваат и мерките што можат да се 
преземат спрема организациите на здружениот труд 
кои не се придржуваат кон одредбите на договорот 
односно спогодбата. 

Член 9 
Механизмите за фомирање на цените можат да 

се утврдат и со општествениот договор и со самоу-
правната спогодба. 

Со механизмот за формирање на цените се врши 
сообразување на цените на производите и услугите 
со промените на цените на странскиот пазар или 
спрема другите мерила. 

Член 10 
Со општествениот договор се утврдуваат поблис-

ки критериуми за усогласување на односите во це-
ните, за утврдување нивото на цените, на начинот 
на формирање на цените односно на цените и 
условите на продажбата што влијаат врз цените на 
производите и услугите. 

Со општествениот договор можат да се утврдат 
и критериуми за други елементи и услови што вли-
јаат врз цените на производите и услугите. 

Член 11 
Со самоуправната спогодба се утврдуваат нивото 

на цените, начинот на формирањето на цените или 
цените на производите и услугите. 

Самоуправната спогодба се склучува во соглас-
ност со соодветниот општествен договор, ако таков 
договор постои. Ако не постои општествен договор, 
со самоуправна спогодба можат да се утврдат кри-
териумите од член 10 на овој закон. 

Самоуправната спогодба се објавува на начин 
одреден со таа спогодба. 

Член 12 
Склучената самоуправна спогодба за цените на 

производите и услугите што се формираат според 
условите на пазарот, организациите на здружениот 
труд се должни да му ја достават на органот на 
управата односно на организацијата надлежна за^ 
работите на цените (во натамошниот текст: органот^ 
за цени), 

Организациите на здружениот труд можат да ја 
применат самоуправната спогодба по истекот на 30 
дена од денот на нејзиното доставување до органот 
за цени, ако органот за цени во тој рок не донесе 
решение за запирање на примената на таа спогодба. 
По барање на организацијата на здружениот труд, 
органот за цени може да го скрати тој рок. 

Прописите за забрана на спогодувањето заради 
постигнување на монополска или друга привиле-
гирана положба на пазарот се одне"суваат и на спо-
годбите од став 1 на овој член. 

Член 13 
Организацијата на здружениот труд ги утврду-

ва цените на своите производи и услуги и условите 
за продажба што влијаат врз тие цени на начин и 
по постапка одредени со нејзин општ акт. 

Организацијата на здружениот труд е должна 
да му ги достави општиот акт од став 1 на овој член 
и неговите измени и дополненија на надлежниот ор-
ган на општинското собрание во рок од 15 дена 
од денот на донесувањето заради евидентирање. 

Член 14 
Ако со преземените мерки од член 7 на овој 

закон и со општествениот договор односно со само-
управната спогодба за цените не можат да се обез-
бедат стабилни односи на пазарот и други односи 
утврдени со политиката на цените и ако тоа е нуж-
но заради остварување на односР1те утврдени со 
општествените планови и со други акти на опште-
ственово литичките заедници, надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница може да про-
пише мерка на непосредна општествена контрола на 
цените. 

Мерки на непосредна општествена контрола на 
цените, под условите од став 1 на овој член, можат 
да се пропишат само за производите и услугите чии 
цени отстапуваат од утврдената политика на цените 
и ако дошло или може да дојде до поголеми растре-
сувања на пазарот или до поосетно загрозување на 
животниот стандард на работните луѓе или до соз-
давање на монополска положба на организациите на 
здружениот труд. 

Мерките на непосредна општествена контрола на 
цените се пропишуваат како општи мерки. 
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Член 15 
Органот на општествено-политичката заедница 

што ја пропишал мерката на непосредна општестве-
на контрола на цените е должен да преземе и мерки 
со кои се отстрануваат причините поради кои е 
пропишана односната мерка. 

Органот на општествено-политичката заедница 
е должен да ја укине мерката на непосредна опште-
ствена контрола на цените кога ќе престанат при-
чините поради кои таа мерка е пропишана. 

Член 16 
За одделни производи и услуги како мерки на 

непосредна општествена контрола на цените може 
да се пропише: известување за цените на органот 
за цени заради евидентирање (евиденција на цените), 
задржување на цените на затеченото ниво (затечени 
цени), одредување на највисоко ниво на цените (мак-
симални цени), одредување начин на формирање на 
цените (калкулативни цени, маржи, разлика во це-
ната и др.) и давање согласност за тарифите на од-
редени услуги. 

Како мерка на непосредна општествена контрола 
на цените може да се пропише и сообразување на 
цените на одделни производи и услуги според про-
мените на цените на странскиот пазар или според 
други мерила (механизам). 

За одделни земјоделски производи можат да се 
пропишат најниски цени по кои одредени органи-
зации се должни да ги купуваат тие производи (га-
рантирани цени) и цени под кои од земјоделските 
производители не можат да се купуваат одредени 
земјоделски производи (минимални откупни цени). 

Член 17 
Мерките на непосредна општествена контрола на 

цените мораат да се засноваат врз економски кри-
териуми. 

Ако при преземање на мерките на непооредна 
општествена контрола на цените се отстапува од е-
кономските критериуми утврдени со политиката на 
цените, на организациите на здружениот труд кои 
со тоа се доведени во нерамноправна положба во 
здобивањето со доход и во располагањето со резул-
татите на трудот, ќе им се обезбеди соодветна ком-
пензација. 

Член 18 
Кога мерката на непосредна општествена кон-

трола на цените е пропишана за стока произведена 
во Југославија, таа мерка се применува и врз цената 
на такви стоки од увозот, ако со прописот со кој 
мерката е одредена не е поинаку предвидено. 

За производите чии цени слободно се формираат 
во производството, по правило, не можат да се про-
пишуваат мерки на непосредна општествена кон-
трола на цените во преработката и во прометот. 

За производите за кои е пропишана мерка на 
непосредна општествена контрола на цените во 
производството, се пропишува, по правило, и соод-
ветна мерка на непосредна општествена контрола на 
цените во преработката и во прометот. 

Ако мерката на непосредна општествена контрола 
на цените е пропишана за производите за крајна 
потрошувачка, се пропишува, по правило, соодветна 
мерка на непосредна општествена контрола на це-
ните и за основните суровини за производство на 
тие производи. 

Член 19 
Надлежниот орган на општествено-политичката 

заедница, во границите на своите права и должности, 
пропишува за кои производи и услуги организациите 
на здружениот труд треба да му доставуваат на ор-
ганот за цени известувања за цените (ценовник) за-
ради евидентирање. 

Со прописот од став 1 на овој член се одредуваат 
и податоците што треба да ги содржи ценовникот, 
а може и да се одреди продажбата по цените од 

ценовникот да не може да се врши пред истекот на 
одреден рок кој не може да биде подолг од 60 дена. 

Одредбите на ст. 1 и 2 на овој член се однесу-
ваат на цените на производите и услугите за кои е 
пропишана мерка на непосредна општествена кон-
трола на цените и на цените што се формираат спо-
ред условите на пазарот. 

Член 20 
Цените на производите и услугите од нови асор-

тимани и квалитети (нови производи) за кои е про-
пишана мерка на непосредна општествена контрола 
на цените, можат да се формираат според нивото 
на цените за слични или сродни производи односно 
услуги. 

Организацијата на здружениот труд е должна да 
му го достави на органот за цени ценовникот за но-
вите производи заради евидентирање со документа-
ција за тоа дека се во прашање нови производи и де-
ка нивната цена е формирана според нивото на це-
ните за слични или сродни производи односно услуги. 

Организацијата на здружениот труд може да го 
примени ценовникот по истекот на 60 дена, а за се-
зонски производи по истекот на 30 дена од денот 
на неговото доставување до органот за цени, ако ор-
ганот за цени во тој рок не донесе решение за за-
пирање на примената на ценовникот. По барање на 
организацијата на здружениот труд органот за цени 
може да го скрати тој рок. 

Член 21 
Органот на општествено-политичката заедница 

може да одреди за производите и услугите за кои 
пропишал мерка за задржување на цените на зате-
ченото ниво, тие цени за одредено време да не мо-
жат да се менуваат на начин одреден во член 22 на 
овој закон. 

Член 22 
Ако како мерка на непосредна општествена кон-

трола на цените е пропишано задржување, на цените 
на затеченото ниво и ако надлежниот орган не од-
редил тие цени да не можат да се менуваат за од-
редено време, тие цени можат да се менуваат со 
спогодба што ја склучуваат организациите на здру-
жениот труд кои ги пуштаат во промет производите 
или вршат услуги чии цени се задржани на зате-
ченото ниво и организациите на здружениот труд 
купувачи — потрошувачи на тие производи односно 
корисници на тие услуги, со механизмот за фор-
мирање на цените или со одлука на надлежниот 
орган на општествено-политичката заедница. 

Цените утврдени на начин од став 1 на овој 
член се највисоки цени на производите и услугите 
на кои се однесува спогодбата. 

Член 23 
Спогодба за промена на затечените цени склу-

чуваат, во рамките на соодветната стопанска комо-
ра, по правило, квалификуваното мнозинство на 
претставници на производството и на вршењето на 
услуги и квалификуваното мнозинство на претстав-
ници на потрошувачката на производите и услугите 
на кои се однесува спогодбата. 

Начинот и постапката за склучување на спогод-
бата за промена на затечените цени, како и побли-
ските одредби за учесниците во тоа спогодување, ги 
пропишува надлежниот орган на општествеио-поли-
тичката заедница, по прибавено мислење од соод-
ветната стопанска комора. 

Со прописот од став 2 на овој член ќе се пред-
види во спогодувањето за промена на затечените 
цени на одредени производи да учествуваат и прет-
ставници на крајните потрошувачи. 

Член 24 
Спогодбата за промена на затечените цени сто-

панската комора му ја доставува на органот за цени. 
Со спогодбата комората доставува и свое образ-

ложено мислење за оправданоста на нивото и на од-
носите на цените на кои се однесува спогодбата. 
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Член 25 
Спогодбата за промена на затечените цени е пол-

новажна кога со иеа ќе се согласи органот за цени. 
Органот за цепи не ќе даде согласност ако спо-

годбата не е во согласност со политиката на цените 
и со мерките на економската политика, а особено 
ако извртувањето на спогодбата може да доведе 
до поголеми растројувања на пазарот или до поо-
сетно загрозување на животниот стандард на работ-
ните луѓе. 

Ако органот за цени, во рок од 60 дена од денот 
кога спогодбата му е доставена на согласност, не 
донесе акт со кој ја ускратува согласноста, ке се 
смета дека дал согласност. 

Член 26 
Спогодбата за промена на затечените цени, со 

кои се согласил органот за цени, се објавува во 
службениот весник на соодветната општествено-по-
литичка заедница. Спогодбата влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето, ако со спо-
годбата не е одредено да влегува во сила на некој 
друг ден. 

Спогодбата од став 1 на овој член ја примену-
ваат организациите на здружениот труд што ја 
склучиле спогодбата, а можат да ја применуваат и 
сите други организации на здружениот труд што 
пуштаат во промет производи или вршат услуги на 
кои се однесува спогодбата. 

III, Богаза и должности па органите на федерацијата 

Член 27 
Органите на федерацијата преземаат мерки во 

областа на цените и обезбедуваат непосредна опште-
ствена контрола на цените на производите и услу-
гите од интерес за целата земја. 

Како производи и услуги од интерес за целата 
земја, во смисла на овој закон, се сметаат инду-
стриските производи, услугите во железничкиот сто-
ковен сообраќај, услугите ва воздушниот сообраќај, 
услугите во меѓународниот поштенски, телеграфски 
и телефонски сообраќај, како и услугите на отпра-
вување и доставување на писма и на поштенски 
картички во внатрешниот поштенски сообраќај. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува 
на производите на индустријата на градежен мате-
ријал, освен на цементом на производите на екс-
плоатацијата на шумите, на производите на гра-
фичката индустрија, на електричната енергија и на 
аеродромските услуги, како и на прехранбените 
производи во прометот на мало. 

Како земјоделски производи од интерес за це-
лата земја, за кои органите на федерацијата про-
пишуваат гарантирани цени, минимални откупни 
цени и продажни цени, се сметаат основните зем-
јоделски производи што ги утврдува надлежниот 
орган на федерацијата врз основа на усогласените 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи. 

Член 28 
Ако дојде до крупни растројувања во односите 

на пазарот и во движењето на цените што се про ја-
вуваат на целиот југословенски пазар односно на 
неговиот поголем дел или ако на целиот југосло-
венски пазар односно на неговиот поголем дел се 
пројават монополистички појави што го нарушуваат 
единството на пазарот, органите на федерацијата: 

1) ќе преземаат мерки во областа на цените и 
за производите и услугите што не се опфатени со 
;член 27 на овој закон, или 

2) ќе утврдат дека постојат услови за пропишу-
вање на мерки на непосредна општествена контрола 
на цените на производите и услугите што не се оп-
фатени со член 27 на овој закон и поблиску ќе ги 
одредат условите за пропишување на тие мерки од 
страна на надлежните органи на потесните опште-
ствено-политички заедници. 

Член 29 
Органите на федерацијата, врз основа на усо-

гласените ставови со надлежните републички и по-
краински органи, можат да одредат мерките во об-
ласта на цените за одделни производи и услуги од 
член 27 на овој закон да ги преземаат надлежните 
органи на републиките и на автономните покраини. 

Член 30 
Општествен договор за цените од надлежноста 

на федерацијата склучуваат Сојузниот извршен со-
вет или сојузниот орган односно организација што 
ќе ја овласти Советот, Стопанската комора на Југо-
славија, заинтересираните заедници на организации-
те на здружениот труд, како и други самоуправни и 
општествени организации. 

Општестевниот договор од став 1 на овој член 
ги обврзува организациите на здружениот труд што 
пуштаат во промет производи или вршат услуги на 
кои се однесува договорот. 

Општестевниот договор од став 1 на овој член 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Начинот и постапката за склучување на опште-
ствениот договор и поблиските одредби за учесни-
ците во тоа договарање ги пропишува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 31 
Сојузниот извршен совет пропишува мерки на 

непосредна општествена контрола на цените за про-
изводите и услугите од член 27 на овој закон, ги 
врши работите од чл. 28 и 29 на овој закон и доне-
сува пропис од член 23 став 2 на овој закон Ђ0 по-
глед на производите и услугите од надлежноста на 
федерацијата. 

Сојузниот секретар за стопанство донесува про-
писи за спроведување на одредбите од член 19 на 
овој закон, а, по потреба, и поблиски прописи за 
спроведување на одредбите од член 20 на овој закон 
— во поглед на производите и услугите од надлеж-
носта на федерацијата. 

Член 32 
Стручните и управните работи во областа на 

цените од надлежноста на федерацијата ги врши 
Сојузниот завод за цени. 

Сојузниот завод за цени ги следи и ги анализира 
тековните движења на цените на пазарот, односите 
на понудата и побарувачката, животните трошоци 
и дејството од економските мерки и од мерките на 
непосредната општествена контрола на цените врз 
спроведувањето на утврдената политика на цените; 
предлага преземање на економските мерки и на 
мерките на непосредната општествена контрола на 
цените утврдени со овој закон и презема мерки за 
кои е овластен; врши и други стручни работи од 
областа на цените за потребите на органите на фе-
дерацијата. 

Сојузниот завод за цени ги врши работите за 
кои во чл. 12, 20 и 24 до 26 на овој закон е одредено 
да ги врши органот за цени, доколку се однесуваат 
на цените на производите и услугите од член 27 на 
овој закон. 

IV. Казнени одредби 

Член 33 
Со парична казна од 5.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здру-
жениот труд или друго правно лице: 

1) ако продава производи или врши услуги по 
цени над цените утврдени со општозадолжителен оп-
штествен договор, над затечените цени или над мак-
сималните цени, или ако не се придржува кон 
пропишаниот начин на формирање на цените (член 
10, член 16 ст. 1 и 2 и член 30); 

2) ако при купувањето на производите не се 
придржува кон пропишаната гарантирана цена или 
минимална откупна цена (член 16 став 3); 

3). ако врши услуги по тарифа со која не се 
согласил надлежниот орган а таква .согласност в 
задолжителна (член 16 став 1); 
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4) ако цените на новите производи ги формира 
над нивото на цените за слични или сродни произ-
води (член 20 став 1); 

5) ако продава производи или врши услуги про-
тивно на одредбата на член 19 став 2 или на член 
20 став 3 на овој закон; 

6) ако не се придржува кон спогодбата за про-
мена на затечените цени која е задолжителна за 
организацијата (член 26 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд односно во друго правно лице со парична 
казна од 500 до 6.000 динари. 

При утврдувањето дали дејствието претставува 
стопански престап од став 1 на овој член, како еле-
менти на цената ќе се сметаат и условите за про-
дажба на производите и услугите што влијаат врз 
цените. 

Член 34 
Со парична казна од 2 ООО до 50.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице: 

1) ако при утврдувањето па цените не се при-
држува кон својот општ акт или ако тој акт во од-
реден рок не му го достави на надлежниот орган 
(член 13); 

2) ако самоуправната спогодба за цените не ја 
достави до надлежниот орган или ја примени про-
тивно на одредбата на член 12; 

3) ако во одреден рок на надлежниот орган не 
му го достави ценовникот на производите и услуги-
те (член 19 став 1 и член 20 став 2); 

4) ако ценовникот не ги содржи пропишаните 
податоци (член 19 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд односно во друго правно лице со парична 
казна од 200 до 1.000 динари. 

Член 35 
Имател на дуќан или друг поединец кој ќе сто-

ри дејствие од член 33 став 1 тон. 1 и 3 до 6 или 
дејствие од член 34 став 1 точ. 3 и 4 на овој закон, 
ќе се казни за прекршок со парична казна од 1.000 
до 10.000 динари. 

Член 36 
Со казната за стопански престап од член 33 на 

овој закон и за прекршок од чл. 34 и 35 на овој. 
закон ќе се изрече и заштитната мерка одземање 
на имотната корист остварена со извршување на 
стопански престап односно прекршок. 

Член 37 
Со казната за стопански престап од член 33 на 

овој закон можат да се изречат заштитните мерки: 
1) забрана на организацијата на здружениот 

труд или на друго правно лице да се занимава со 
одредена дејност во траење до една година; 

2) забрана на одговорното лице да врши одреде-
ни должности во траење до три години; 

3) одземање на производите што се наоѓаат во 
продажба по цени повисоки од дозволените. 

Во повторен случај, заштитните мерки од став 
1 точ. 1 и 2 на овој член ќе се изречат во траење 
од една до пет години. 

Член 38 
Со казната за прекршок од член 35 па овој за-

кон можат да се изречат заштитните мерки: 
1) забрана на вршење одредена дејност во трае-

ње до една година; 
2) одземање на производите што се наоѓаат во 

продажба по цени повисоки од дозволените. 
Во повторен случај, заштитната мерка од став 

1 точка 1 на овој член ќе се изрече во траење од 
шест месеци до една година. 

Член 39 
Како одговорно лице, во смисла на овој закон, 

се смета и лицето во организацијата на здружениот 
труд или во друго правно лице на кое со општиот 
акт на таа организација му е доверено да ги утвр-
дува цените на производите и услугите, како и ли-
цето кое е овластено да го предупреди органот на 
управувањето дека општиот односно поединечниот 
акт за утврдување на цените е во спротивност со 
важечките прописи. 

Член 40 
Пријава за покренување постапка за стопански 

престапи и прекршоци од чл. 33 и 35 на овој закон 
можат да поднесат и граѓани, здруженија на граѓа-
ни и општествено-политички организации. 

По пријавата од став 1 на овој член надлежниот 
орган е должан да покрене постапка или да донесе 
решение за отфрлање на пријавата. 

V. Зазршии одредби 

Член 41 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11 69 и 15/70). 

Одредбите на сојузните прописи со кои се ре-
гулираат цените на производите и услугите за чие 
регулирање, според одредбите на овој закон, повеќе 
не е надлежна федерацијата, престануваат да важат 
со денот на влегувањето во сила на прописот на 
надлежната општествено-политичка заедница за тие 
цени, а најдоцна по истекот на деведесет дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Одредбата на став 2 на овој член не се однесува 
на Одлуката за макеимирање на цените на сите про-
изводи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 5371, 
6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72 и 24/72). 

Член 42 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

229. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 
ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за задолжително здру-
жување на железничките транспортни претприја-
тија во Заедницата на југословенските железници, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот па народите од 15 мај 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 15 мај 1972 го-
дина. 

ПР бр. 65 
16 мај 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е, р. 
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З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ 

I. Задолжително здружување 

Член 1 
Заради обезбедување технолошко единство на 

системот на железничкиот сообраќај, железничките 
транспортни претпријатија задолжително се здру-
жуваат во Заедницата на југословенските железни-
ци како деловна заедница (во натамошниот текст: 
Заедницата). 

Железничките транспортни претпријатија со са-
моуправната спогодба за здружување во Заедница-
та можат да предвидат дека и други работни орга-
низации можат да и пристапат на Заедницата. 

Член 2 
Заради остварување на целите од член 1 на 

овој закон железничките транспортни претпријатија, 
во рамките на Заедницата: 

1) го усогласуваат и го утврдуваат возниот ред 
во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообра-
ќај и начинот на неговото извршување и преземаат 
мерки за уредно и безбедно функционирање на же-
лезничкиот сообраќај; 

2) ги одредуваат условите и начинот на заед-
ничкото користење на одредени транспортни ка-
пацитети ; 

3) ја усогласуваат програмата за развој и уна-
предување на железничкиот сообраќај во поглед 
на основните транспортни капацитети, на желез-
ничките пруги на магистралните правци и на тех-
нологијата на превозот; 

4) го обезбедуваат потребното техничко и тех-
нолошко единство на системот на железничкиот 
сообраќај и го уредуваат одржувањето и рекон-
струкцијата на железничкиот капацитет; 

5) го обезбедуваат единството на превозот на це-
лата мрежа на пругите на југословенските желез-
ници; 

6) ги уредуваат деловните и другите односи со 
железниците на другите земји, со меѓународните 
железнички организации и со други организации, 
ако тоа е од интерес за заедничкото работење и 
вршат работи од меѓународниот и внатрешниот 
заеднички сообраќај; 

7) го одредуваат начинот на спроведувањето на 
меѓународните конвенции и на другите спогодби од 
областа на железничкиот сообпаќај и на актите на 
Меѓународната железничка унија; 

8) ги одредуваат мерките за развивање на го-
товноста на југословенските железници за извр-
шување на задачите на општонародната одбрана. 

Со самоуправна спогодба на железничките 
т р а н с п о р т н и претпријатија, во согласност со сис-
темот на цените, се утврдуваат, и основите на та-
рифите и критериумите за одредување на цер! ит е 
за превоз во меѓународниот и внатрешниот за-
еднички сообраќај. 

Со самоуправна спогодба на железничките 
транспортни претпријатија можат да се предвидат 
и други работи оч заеднички интерес кои заедни-
чки ќе се уредуваат и пришт. 

Член 3 
Со самоуправната спогодба за здружување во 

Заедницата железничките трапепоотни пр стири,] a -
тија ги уредуваат меѓусебните односи во врска со 
здружувањето, па чип от па остварување на целите 
на здружувањето, начелата за организација на 
управувањето во Заедницата, постапката и нацртот 
на одлучување и начинот на усогласување на ста-
вовите по спорните прашања; ги одредуваат ра-
ботите на Заедницата; ги одредуваат прашањата 
шт ј се уредуваат со други самоуправни спогодби на 

здружените претпријатија; ги одредуваат работите 
по кои органите на Заедницата донесуваат општи 
акти и заклучоци што се задолжителни за здруже-
ните претпријатија; ги утврдуваат условите под 
кои други работни организации можат да и прис-
тапат на Заедницата; го утврдуваат начинот на фи-
нансирање на Заедницата; уредуваат и други пра-
шања во врска со здружувањето во Заедницата. 

Член 4 
Заедницата е правно лице. 
Врз Заедницата се применуваат и одредбите на 

прописите за деловно здружување, ако со овој за-
кон не е одредено поинаку. 

Заедницата има статут кој се донесува на на-
чин утврден со самоуправната спогодба за здружу-
вањето. 

Со статутот на Заедницата поблиску се уреду-
ваат прашањата и односите што се опфатени со 
самоуправната спогодба за здружувањето, праша-
њата и односите за кои со таа спогодба е одредено 
дека ќе се регулираат со статутот, како и други 
прашања од значење за остварувањето на целите 
на Заедницата и за нејзината работа. 

Член 5 
Положбата на работниците вработени во струч-

ните служби на Заедницата и нивните права и 
должности се уредуваат со статутот на Заедницата, 
согласно со законот и со самоуправната спогодба 
за здружувањето. 

Со самоуправната спогодба за здружувањето и 
со статутот на Заедницата може да се предвиди од-
редени општи акти на работната заедница на стру-
чните служби на Заедницата, доколку се однесуваат 
на прашања за кои се заинтересирани задолжител-
но здружените претпријатија, да се донесуваат во 
согласност со одредените органи на управувањето 
со Заедницата. 

II. Односи на Заедницата со органите на федерацијата 

Член 6 
Заедницата е должна да ги известува Сојузната 

скупштина и Сојузниот извршен совет, на нивно 
барање, за прашања од делокругот на Заедницата. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет врши надзор над за-

конитоста на работата на Заедницата. 
Во вршењето на надзорот Сојузниот извршен 

совет може да запре од извршување самоуправни 
спогодби на здружените претпријатија и општи акти 
и заклучоци на органите на Заедницата, ако најде 
дека се во спротивност со законот. 

Сојузниот извршен совет ќе покрене постапка 
пред Уставниот суд на Југославија заради оцена на 
законитоста на запрека самоуправна спогодба, општ 
акт односно заклучок. 

Ако Сојузниот извршен совет не покрене по-
стапка за оценување на законитоста во рок од 15 
дена од денот на запирањето, престанува да важи 
актот за запирање на самоуправната спогодба, па 
општиот акт односно па заклучокот. 

Член 8 
Ако не се обезбеди вршењето на одделни работи 

од член 2 став 1 на оној закон, Сојузниот извртел 
совет, врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи ќе одреци 
привремени мерки неопходни за заштита па опште-
ствените интереси и на технолошкото единство на 
железничкиот сообраќај. 

Во врска со одредбите на член 2 став 2 од овој 
закон, Сојузниот извршен совет, врз основа на усо-
гласените станови со надлежните републички и по-
краински органи, одредува, по потреба, привремени 
мерки за спречување нарушувањето на единството 
на пазарот. 
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Важноста на привремените мерки од ст. 1 и 2* 
на овој член престанува кога железничките тран-
спортни претпријатија во рамките на Заедницата ќе 
обезбедат вршење на работите од член 2 став 1 на 
овој закон, односно кога ќе се спогодат во смисла 
на член 2 став 2 на овој закон. 

III. Преодни и завршни одредби 

Член 9 
Организацијата, работата и работењето на пос-

тојната Заедница на југословенските железници ќе 
се усогласи со одредбите од овој закон во рок од 
шест месеци од денот на неговото влегување 
во сила. 

Усогласувањето од став 1 на овој член ќе се 
спроведе врз основа на самоуправната спогодба за 
здружувањето на претпријатијата кои, според од-
редбите од овој закон, задолжително се здружуваат 
во Заедницата. 

Член 10 
Со денот на донесувањето на самоуправната 

спогодба од член 9 на овој закон, а најдоцна по 
истекот на 6 месеци од влегувањето во сила на овој 
закон, престануваат да важат одредбите од Законот 
за организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66, 50/68, 55/68 и 
10/70) доколку се однесуваат на Заедницата на 
југословенските железници. 

Член И 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

230. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 

ПОКРАИНИ ВО 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на из-
носот на девизите за потребите на републиките и 
автономните покраини во 1972 година, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 24 април 1972 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 15 мај 1972 година. 

ПР бр. 63 
16 мај 1972 година 

Белград 
Претседател 

на . Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Износот на девизите за потребите на републи-

ките и автономните покраини во 1972 година го 
утврдува републиката и автономната покраина во 
височина до 1,50% од девизниот прилив остварен 
со извозот на стоки и услуги од нејзината терито-
рија во 1970 година. 

Член 2 
На републиката односно на автономната покра-

ина на која средствата, добиени со примена на про-
центот од 1,50% од девизниот прилив остварен со 
извозот на стоки и услуги од нејзината територија, 
не и се доволни за финансирање на одредени служби 
и за извршување на одредени задачи, можат да им 
се доделат дополнителни средства од износот на де-
визите што во 1972 година се обезбедени за потре-
бите на федерацијата. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на усо-
гласените ставови со надлежните републички и 
покраински органи, донесува одлука за доделување 
на дополнителните средства од став 1 на овој член. 

Член 3 
Вкупниот износ на девизите од чл. 1 и 2 на 

овој закон ќе се користи за нестоковни и стоковни 
плаќања на републичките и покраинските органи, 
на установите, на органите на општествените орга-
низации што својата дејност ја вршат на терито-
ријата на републиката односно на автономната по-
краина и на граѓанските правни лица, како и за на-
мирување на другите потреби на републиката одно-
сно на автономната покраина и на општините. 

Член 4 
За утврдување и користење на девизите според 

овој закон, согласно ќе се применуваат одредбите 
на чл. 2, 8, 10, 11 и 14 од Законот за обезбедување 
девизи на општествено-политичките заедници, уста-
новите, општествените организации и граѓанските 
правни лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот деи од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

231. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 16 од Законот за надоместо-
ците на личните доходи и трошоците на сојузните 
пратеници и функционери, Сојузната скупштина, на 
предлог од Административната комисија на Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 15 мај 1972 година и на Општествено-по-
литичкиот собор од 15 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА Т Е Л ^ А 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА И НЕЈЗИНИТЕ ГО-
ВОРИ ЧИИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ ИМААТ ПРАВО НА 

НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД 

1. Во Одлуката за телата на Сојузната скуп-
штина и нејзините собори чии претседатели им*-ат 
право на надоместок на личниот доход („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/69), во точка 1 под 1 на крајот 
се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Комисија за урбанизам и просторно уреду-
вање; 

— Заедничка комисија на сите собори на Сојуз-
ната скупштина за прашања на борците и на воени-
те инвалиди;". 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 614 

16 мај 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател 
на Општествено-поли- Потпретседател 

тичкиот' собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Стојан Бјелајац, е. р. , 
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232. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЂЕРДАП ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ 

СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница спре-
ма Социјалистичка Република Романија се одредува 
постојан граничен премин fердал за меѓународен 
друмски сообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
ед денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4 '. 

P. п. бр. 70 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

233. 

Врз основа на член 63 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65, и 29/66), сојузниот секретар за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРА-
НИЦА ЗАРАДИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДОБИТОКОТ 

1. Заради спречување на внесувањето или пре-
несувањето на добиточната болест лигавка и шап со 
егзотичниот вирус тип А 22 од Грција во Југосла-
вија: 

1) се забранува увозот од Грција во Југославија 
или транзитот од Грција преку територијата на Ју-
гославија на пратки на домашни и диви чапункари 
и па суровини и производи по потекло од тие жи-
вотни, како и внесување од страна на патници и 
други лица од Грција во Југославија на свежо месо 
од домашни и диви чапункари и на производи од 
месо по потекло од тие животни а не се термички 
обработени (варени или печени) на температура од 
гг 72''С; 

2) сите друмски возила што влегуваат од Грција 
во Југославија се должни да минат низ дезипфек-
циона бариера на граничниот премин. 

2. Заради спречување на појавата на добиточ-
ната болест лигавка и шап се забранува секое дви-
жење ма чапуикари во граничниот појас на Југос-
лавија спрема Грција во длабочина од 5 km од др-
ж а в и ц а граница. 

3. Ов"а наредба влегува во сила наредниот ден 
ед лсс^от на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 1704'! 
8 мај 1072 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за зе?у!Јоделство, 

Бранко Турудија, е. р. 

234. 

Врз основа на член 32 од Законот за сојузните 
административни такси („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешни работи, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ АПОЕНИ 

КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ 

1. На 25 мај 1972 година Народната банка на 
Југославија ќе пушти во оптек конзуларни таксени 
марки во апоени од 8,50, 17, 34 и 102 динари. 

Марките од став 1 па оваа точка и припаѓаат на 
емисијата на конзуларните таксени марки пуштени 
бо оптек со Решението за пуштање во оптек на нова 
емисија конзуларни таксени марки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/70). 

2. Пуштањето во оптек на конзуларните таксени 
марки во апоените од точка 1 став 1 на ова решение 
ќе се изврши така што конзуларните таксени марки 
на постојната емисија во апоени од 6,25, 7,50, 12,50 и 
75,00 динари ќе се препечатат во нови апоени, и тоа: 
од 6.25 на 34 динари, од 7,50 на 8,50 динари, од 12,50 
на 17,00 динари и од 75,00 на 102 динари. 

3. Оѓа решение влегува во сила наредниот дсп 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Ер. 6018/1-72 
8 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Јанко Смоле, е. р. 

235. 

Врз основа на точка в од Одлуката за условите 
и за начинот на користење на средствата на Бу-
џетот па федерацијата за 1972 година за надоместо-
ци за повластици во патничкиот сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/72), во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
За сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ БАРАЊА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ ВО 1972 
ГОДИНА ПО П О В Л А С Т И В Т Е ВО ПАТНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

I. Општи одредби 

1. Надоместокот за извршените превози во 1972 
година по повластиците во патничкиот сообракај, 
сообраќајните работни организации што вршат пре-
воз па патници во јавниот сообракај (во понатамош-
ниот текст: сообраќајните организации) го оствару-
ваат со поднесување на барање за исплатување на 
надоместокот по истекот па месецот во кој се извр-
шени повластените превози. 

2. Кон барањето за исплатување на надоместо-
кот сообраќајните организации прилагаат списоци 
и збирни прегледи на извршените повластени пре-
вози, составени врз основа на издадените возни ис-
прави за повластено везење, со пресметка, како и 
рекапитулации на списоците и на збирните пре-
гледи. 

3. Збирните прегледи и рекапитулациите што се 
прилагаат кон барањето за исплатување на надо-
местокот се составуваат според обрасците бр. 1 до 4 
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И б до 8, што се отпечатени кон Наредбата за опре-
делување на поблиските услови и начинот на ко-
ристење на средствата од сојузниот буџет за испла-
тување на надоместокот за извршените превози во 
1967 година по повластиците во патничкиот сообра-
ќа ј („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67), со тоа што 
во тие обрасци зборовите: „1967 година", во различни 
падежи, се заменуваат со зборовите: „1972 година". 

4. Службата на општественото книговодство ги 
прегледува барањата за исплатување на надоместо-
кот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресмет-
ката е исправна а барањето за исплатување на на-
доместокот основано, го одобрува износот на надо-
местокот во корист на жиро-сметката на подносите-
лот на барањето на товар на сметката бр. 608-630-
-11-1 — жиро-сметка на извршувањето на буџетот 
на федерацијата, позиција 341/16-2-21/ — за покри-
тие на обврските за повластеното возење. 

5. Службата на општественото книговодство по 
гранките на сообраќајот води евиденција за извр-
шените исплати на надоместокот во претходниот 
месец. 

II. Железнички сообраќај 

6. За исплатување на надоместокот на желез-
ничките транспортни претпријатија Заедницата на 
југословенските железници поднесува заедничко 
барање за сите претпријатија, кон кое ги прилага 
збирните прегледи и рекапитулациите според обрас-
ците бр. 1 до 4 и 6. 

7. Збирните прегледи се составуваат според ка-
тегоријата на корисниците на повластицата и видот 
на повластицата, и тоа: 

1) за бесплатен превоз на членовите на Советот 
на федерацијата, на пратениците на Сојузната 
скупштина и на членовите на Сојузниот извршен 
совет — на образецот бр. 1 — Збирен преглед бр. 1, 
во кој се назначуваат категоријата на корисниците 
на повластицата, вкупен број на корисниците на 
повластената, проценет број на патувања за 1972 го-
дина, проценет просечен превозен пат, височината 
на редовната возна цена за едно патување на про-
ценетиот просечен превозен пат и вкупен износ на 
надоместокот за проценетиот број патувања (годиш-
но и месечно), како и спогодбата за проценувањето; 

2) за бесплатен превоз на народните херои, на 
носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мече-
ви, на Бел орел со мечеви и на Златна медалја на 
Обилиќ, на носителите на Партизанска спомени-
ца 1941, на воените од војните и мирновремените 
воени инвалиди и на нивните придружници, на у-
живателите на семејна инвалиднина и на придруж-
ниците на слепи лица — на Образецот бр. 2 — 
Збирен преглед бр. 2, во кој се назначуваат катего-
ријата на корисниците на повластицата, вкупниот 
број на превезените корисници на бесплатен превоз 
и вкупниот износ на редовната возна цена за извр-
шениот бесплатен превоз и се потврдува дека збир-
ниот преглед е составен врз основа на податоците 
од благајничките евиденции на железничките ста-
ници и на патничките агенции за издадените возни 
билети за повластен превоз; 

3) за поединечни превози со повластица од 75°/о 
од редовната цена на превозот за народните херои, за 
носителите на Партизанска споменица 1941, за вое-
ните од војните и мирновремените воени инвалиди 
(лични и семејни) и за слепите лица — на образецот 
бр. 3 — Збирен преглед бр. 3, во кој се назначуваат 
категоријата на корисниците на повластицата, вкуп-
ниот број на превезените корисници на повластено 
возење, вкупниот износ на редовните возни цени, 
вкупниот наплатен износ по возните билети и вкуп-
ниот износ на надоместокот, и се потврдува дека 

збирниот преглед е составен врз основа на подато-
ците од благајничките евиденции на железничките 
станици и на патничките агенции за издадените 
возни билети за повластен превоз; 

4) за бесплатен превоз на ортопедски колички! 
и на други ортопедски помагала на воени од војни-
те и мирновремени воени инвалиди и на посмртни 
останки на лица што и припаѓаат на таа категорија 
корисници на повластица — на образецот бр. 4 — 
Збирен преглед бр. 4, во кој се назначуваат пред-
метот на превозот, вкупниот број на превозните 
пратки и вкупните износи на редовната возарина, и 
се потврдува дека збирниот преглед е составен врз 
основа на податоците од сметковните евиденции на 
железничките станици и од превозните исправи. 

Врз основа на збирните прегледи од став 1 на 
оваа точка се составува рекапитулација на збирни-
те прегледи на образецот бр. 6 — Рекапитулација на 
збирните прегледи. 

III. Поморски, речен и друмски сообраќај 

8. Сообраќајните организации на поморскиот, 
речниот и друмскиот сообраќај ги поднесуваат не-
посредно своите барања за исплатување на надо-
местокот. Кон барањето за исплатување на надо-
местокот сообраќајната организација е должна да 
приложи списоци на извршените повластени прево-
зи на сите категории корисници на повластено во-
зење, список на извршените превози на сите кате-
гории корисници на повластено возење со повлас-
тица од 75°/о од редовната цена на превозот, спи-
сок на извршените бесплатни превози на ортопед-
ски колички и на други ортопедски помагала на 
воени од војните и мирновремени воени инвалиди 
и на посмртни останки на лица што и припаѓаат на 
таа категорија корисници на повластица, како и 
рекапитулација на податоците од списоците. 

9. Списоците наведени во точка 8 на оваа наред-
ба треба да ги содржат следните податоци: назив на 
сообраќајната организација, број на возната испра-
ва на корисникот на повластицата, релација на из-
вршениот превоз, износ наплатен на име на возна-
та цена, износ на редовната возна цена и изнрс што 
се бара на име надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повлас-
тицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот 
износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на сите списоци од точка 8 на оваа 
наредба се составува рекапитулација на списоците 
на повластените превози на образецот бр. 7 — Ре-
капитулација на списоците на повластените превози. 

IV. Воздушен сообраќај 

10. Сообраќајните организации на воздушниот 
сообраќа! ги поднесуваат непосредно своите барања 
за исплатување на надоместокот. Кон барањето за 
исплатување на надоместокот сообраќајната органи-
зација е должна да приложи списоци на извршени-
те повластени превози по видовите на п о в л а с т и в -
те, и тоа: список на извршените бесплатни превози, 
список на извршените превози со повластица од 
50Vo и рекапитулација на податоците од списо-
ците. 

11. Списоците наведени во точка 10 на оваа на-
редба треба да ги содржат следните податоци: на-
зив на сообраќајната организација, релација на пан 
тувањето, износ наплатен на име возната цена, из* 
нос на редовната возна цена и износ што се бара нЅ 
име надоместок, 
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t 
На крајот на секој список треба да се назначи 

вкупниот број на превезените корисници на повлас-
тицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот 
износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на сите списоци од точка 10 на оваа 
наредба се составува рекапитулација на списоците 
на повластените превози на образецот бр. 8 — Ре-
капитулација на списоците на повластените пре-
вози. 

V. Завршна одредба 

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

Бр. 471/1 
3 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Благој Попов, е. p. 

236. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 
средствата на задолжителниот заем за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и Автономна Покраина Косово 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 23/72), управ-
ниот одбор на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, на 
седницата од 26 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШ-
НАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ЗАЕМОТ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат следните износи на годишната 
и месечната аконтација на заемот за 1972 година 
што во корист на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини ќе 
ги уплатуваат обврзниците на заемот односно ре-
публиките и автономните покраини: 

Годишна Месечна 
аконтација аконтација 
на заемот на заемот 

(во динари) (во динари) 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 1 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија (без автоном-
ните покраини) 
САП Војводина: 

— за првото полугодие 
— за второто полугодие 

САП Косово 

441,000 000 
63,000.000 

,038,000.000 
179,000.000 
639,000.000 

924,000.000 
347,000.000 

63,000.000 

36,750.000 
5,250.000 

86,500.000 
14,920.000 
53,250.000 

77,000.000 

23,930.000 
33,900.000 
5,250.000 

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

Бр. 3/36 
9 мај 1972 година 

Белград 

Претседател на управниот 
Директор на Фондот. одбор на Фондот, 

Александар Радевиќ, е. р. Вајо Скенџиќ, е. р. 

237. 

Врз основа на член 208д став 3 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 
16/71 и 60/71) и член 4 од Одлуката за образување Со-
јуз на заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/71), Советот на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Југославија 
донесува 

С Т А Т У Т 
НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сојузот на заедниците на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Југославија (во понатамош-
ниот текст: Сојузот на заедниците) е самоуправна 
организација за вршење на работите од заеднички 
интерес за сите заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурување во социјалистичките републики 
и социјалистичките автономни покраини (во пона-
тамошниот текст: заедниците). 

Член 2 
Сојузот на заедниците е правно лице. 
Сојузот на заедниците е носител на правата и 

обврските во рамките на средствата со кои само-
стојно управува. 

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Бел-
град. 

Член 3 
Со Сојузот на заедниците управуваат заедни-

ците преку своите претставници избрани во орган 
на управувањето на Сојузот на заедниците. 

Орган на управувањето на Сојузот на заедни-
ците е Совет на Сојузот на заедниците. 

Работите на Сојузот на заедниците, освен ра-
ботите на управувањето, ги вршат генералниот се-
кретар на Сојузот на заедниците и стручната служ-
ба на Сојузот на заедниците. 

Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 

Член 4 
Паричните средства потребни за работата на Со-

јузот на заедниците ги обезбедуваат заедниците на 
начин одреден со овој статут. 

Член 5 
Сојузот на заедниците има печат во тркалезен 

облик и штембил во правоаголен облик, кои ги со-
држат називот и седиштето на Сојузот испишани 
на јазиците на народите на Југославија: Сојуз на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија — Белград. 

II. ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 6 
Сојузот на заедниците врши работи од заеднички 

интерес за заедниците утврдени со овој статут или 
на начин одреден со овој статут и работи од општ 
интерес што му се ставени во делокругот и над-
лежноста со закон или со меѓудржавна спогодба. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член 
Сојузот на заедниците ќе ја насочи својата дејност 
особено на следните задачи: 

1) унапредување на соработката помеѓу заедни-
ците и развивање на меѓусебните односи, оствару-
вање на заедничките интереси и размена на ис-
куства во самоуправното уредување на одделни 
права и обврски, како и во организацијата на ра-
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ботата за спроведување на пензиското и инвалид-
ското осигурување; 

2) согледување на дејството на системот на пен-
зиското и инвалидското осигурување во остварува-
њето на основните права на работниците заради 
обезбедување на нивната социјална сигурност и со-
лидарност, и на предлагање мерки за неговото усо-
вршување; 

3) согледување на дејството на системските и 
другите мерки на економската политика на ниво на 
федерацијата во остварувањето на правата и об-
врските утврдени во пензиското и инвалидското 
осигурување, и на предлагање соодветни мерки; 

4) согледување на функционирањето на един-
ственото подрачје на работата и усовршување на 
материјалните и другите односи помеѓу заедниците 
во остварувањето на правата на осигурениците кои 
во текот на својот работен век работат на подрач-
јето на две или повеќе заедници; 

5) изработка и склучување на самоуправни 
спогодби и на општествени договори за територијата 
на целата земја по прашањата утврдени со сојузен 
закон и по други прашања; 

6) подготовки за склучување на меѓудржавни 
конвенции за социјалното осигурување, работи 
За спроведување на тие конвенции, како и 
унапредување на работата на нивното спроведу-
вање во заедниците; 

7) склучување спогодби со соодветни странски 
органи и организации, кога е тоа со конвенции пред-
видено; 

8) соработка со соодветни меѓународни органи-
зации и соработка со соодветни органи и организа-
ции на одделни странски земји по прашањата од 
обостран интерес, пренесување искуства во уреду-
вањето на пензиското и инвалидското осигурување 
и на организацијата и методите на неговото спро-
ведување; 

9) статистички истражувања од заеднички ин-
терес за целата земја што се утврдени со сојузен 
закон и на статистички истражувања од интерес 
за заедницата; 

10) насочување, координирање и организирање 
на истражувања во областа на пензиското и инва-
лидското осигурување; 

11) вршење на други работи што ќе му ги доверат 
заедниците. 

Член 7 
Задачите на Сојузот на заедниците од член 6 

на овој статут поблиску се утврдуваат со програ-
мата за работата на Сојузот на заедниците. 

Предлогот на програмата за работата на Сојузот 
на заедниците се утврдува врз основа на претходно 
прибавените мислења и сугестии на заедниците. 

Член 8 
Поделбата на работите во спроведувањето на кон-

венциите за социјалното осигурување помеѓу Сојузот 
на заедниците и заедниците, како и меѓусебните 
права и обврски, се утврдуваат со одлука на Со-
ветот на Сојузот на заедниците во согласност со 
заедниците или со посебна самоуправна спогодба. 

Член 9 
Во вршењето на своите задачи Сојузот на заед-

ниците соработува со надлежните и заинтересира-
ните органи и организации на ниво на федераци-
јата, предлага мерки по прашањата од нивната над-
лежност и разгледува нивни предлози и сугестии 
за унапредување на работата на Сојузот на заед-
ниците. 

Член 10 
Сојузот на заедниците преку печатот и другите 

видови известувања ги запознава заедниците и јав-
носта со својата работа, а на начин што ќе го утвр-
ди Советот на Сојузот на заедниците. 

Член 11 
Општите акти што ги донесува Советот на Со-

јузот на заедниците, освен актите со кои се уре-
дуваат внатрешните односи, организацијата и ра-
ботата на Сојузот на заедниците, се објавуваат во 
, Службен лист на СФРЈ", во согласност со законот. 

III. УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 12 
Советот на Сојузот на заедниците (во поната-

мошниот текст: Советот) го сочинуваат претстав-
ници на заедниците. 

Заедниците избираат во Советот по три свои 
претставници, по правило, за време од 4 години. 

Начинот на изборот и отповикот на членовите 
на Советот го утврдуваат заедниците. 

Член 13 
Советот избира претседател и заменик-претсе-

дател од редовите на своите членови по редоследот 
што обезбедува застапеност на сите заедници. 

Мандатот на претседателот и на заменик-прет-
седателот на Советот трае една година. 

Претседателот на Советот го претставува Соју-
зот на заедниците и ги потпишува општите акти што 
ги донесува Советот, ако со овој статут не е одре < 
дено поинаку. 

Претседателот и заменик-претседателот на Со-
ветот за својата работа одговараат пред Советот. 

Член 14 
Советот работи и донесува одлуки на седници. 
Седниците на Советот ги свикува претседателот 

на Советот. Претседателот на Советот е должен да 
го свика Советот на образложено барање на гене-
ралниот секретар на Сојузот на заедниците или на 
една од заедниците. 

Членовите на Советот на седницата ги изнесу-
ваат ставовите и гласаат од името на заедницата чии 
се претставници. 

Член 15 
Членовите на Советот имаат право и должност 

на седницата на Советот да изнесуваат мислења, за-
белешки и предлози на заедниците чии се прет-
ставници. 

Советот е должен да ги разгледа сите мислења, 
забелешки и предлози и да настојува одлуките, по 
можност, да ги донесува врз основа на усогласени 
ставови на претставниците на сите заедници. 

Член Гб 
Работата на Советот е јавна. 
Јавноста на работата на Советот може да се 

ограничи или исклучи само по одлука на Советот. 

Член 17 
Советот — како орган на управувањето на Со-

јузот на заедниците — ги врши особено следните 
работи: 

1) донесува статут и негови измени и дополне-
нија; 

2) донесува програма за работата на Сојузот на 
заедниците; 

3) донесува одлука за височината на придонесот 
што го уплатуваат заедниците за финансирање на 
Сојузот на заедниците; 

4) донесува финансиски план и завршна сметка 
на Сојузот на заедниците; 

5) донесува деловник за својата работа; 
6) одлучува за пристапување односно за иста-

пување на Сојузот на заедниците од меѓународни 
организации што во својот делокруг на работата го 
опфаќаат пензиското и инвалидското осигурување; 

7) ја утврдува, спогодбено со заедниците, подел-
бата на трудот во спроведувањето на конвенциите 
и на други спогодби за социјално осигурување и на-
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соките за унапредување на работата на ПИЕНОТО 
спроведување; 

8) го утврдува начинот на одредување на деле-
гација на Сојузот на заедниците и на претставници 
на Сојузот на заедниците во делегации на други 
органи и организации за водење преговори и за дру-
ги активности во остварувањето на задачите на Со-
јузот на заедниците во областа на меѓународната 
соработка; 

Ѕ) ги назначува и ги разрешува генералниот се-
кретар на Сојузот на заедниците и помошниците 
на генералниот секретар; 

10) ја утврдува организацијата и работата на 
стручната служба на Сојузот на заедниците; 

11) дава согласност на систематизацијата на ра-
ботните места во стручната служба на Сојузот на 
заедниците; 

12) ја разгледува работата и резултатите од ра-
ботата за извршување на работите на Сојузот на 
заедниците и дава насоки за унапредување на ра-
ботата на стручната служба на Сојузот на заед-
ниците; 

13) донесува одлука за надоместоците за патни 
трошоци и дневници на членовите на Советот, на 
неговите комисии, на генералниот секретар, на по-
мошкик-секретарот и на другите работници што ги 
именува Советот, и одлука за надоместок за загубен 
дел од личниот доход на членовите на Советот и 
на неговите комисии и тела; 

14) врши и други работи предвидени со закон, 
со овој статут, со друг општ акт на Сојузот на за-
едниците, со самоуправна спогодба и со општествен 
договор. 

Член 18 
Советот може полноважно да одлучува ако на 

седницата на Советот присуствуваат најмалку по 
еден претставник на три четвртини на заедниците 
и повеќе од половина на вкупниот број членови на 
Советот. Одлука донесена на седницата е полноважна 
еко за неа гласаат повеќето присутни членови, 
доколку со овој статут не е одредено поинаку. 

Гласањето во Советот е јавно, ако Советот по 
поодделни прашања не одлучи поинаку. 

Член 19 
Одлуки по прашањата од член 17 точ. 2, 4 и 6 од 

овој статут Советот полноважно донесува ако за од-
луката гласаат најмалку половината од вкупниот 
број членови на Советот, со тоа што за одлуката да 
гласа најмалку по еден претставник на три четвр-
тини од заедниците. 

Член 20 
Статутот и неговите измени и дополненија Со-

ветот ги донесува (член 17 точка 1) по претходно 
прибавена согласност на сите заедници. 

Советот го утврдува рокот во кој заедниците ќе 
известат за согласноста. 

Ако некоја заедница не извести за согласноста 
во утврдениот рок, ќе се смета како да е дадена таа 
согласност. 

Член 21 
За разгледување и проучување на одделни пра-

шања од својот делокруг и за подготвување мисле-
ња и предлози, Советот може да формира постојани 
и повремени комисии и други помошни тела. 

Задавите, составот и начинот на работата на 
комисиите и на другите тела Советот ги утврдува 
ро деловникот или со одлуката за нивното фор-
мирање. 

IV. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗА-
ЕДНИЦИТЕ 

Член 22 
Генералниот секретар на Сојузот на заедниците 

(во понатамошниот текст: генералниот секретар) го 
Организира работењето на Сојузот на заедниците и 
работата на стручната служба, се грижи и презема 

мерки за извртување на програмата на работата, 
на финансискиот план, на работите што произлегу-
ваат од овој статут и од другите општи акти на Сове-
тот, од заклучоците и ставовите на Советот, како 
и на работите што произлегуваат од законските и 
други прописи, конвенции и други спогодби за со-
цијалното осигурување. 

Генералниот секретар раководи со стручната 
служба на Сојузот на заедниците и се грижи за 
законитоста на работата и за економичноста и ефи-
касноста на работењето. 

Сојузот на заедниците го застапува генералниот 
секретар. Во отсуство и спреченост па претседателот 
на Советот, Сојузот на заедниците го претставува 
генералниот секретар. 

Генералниот секретар за својата работа одговара 
пред Советот. 

Член 23 
Генералниот секретар во вршењето на своите 

должности ги врши особено следните работи: 
1) се грижи за подготвување на материјали за 

седница на Советот и му поднесува на Советот пред-
лози за програмата на работата, за финансискиот 
план, за завршната сметка и за другите општи акти 
и заклучоци што ги донесува Советот; 

2) се грижи за подготвување на предлози на 
Советот за склучување и за измени и дополненија 
па конвенции за социјалното осигурување и дава ми-
слење по предлози од други органи во согласност со 
ставовите и насоките на Советот, ако тие предлози 
не е можно да се изнесат на седница на Советот, 
со тоа што за тоа дополнително да го известува 
Советот; 

3) врши работи на наредбодазец за извршување 
на финансискиот план на Сојузот на заедниците; 

4) се грижи за извршувањето на одлуките и 
заклучоците на Советот; 

5) донесува поединечни акти за правата и об-
врските на работниците на стручната служба на 
Сојузот на заедниците согласно со општите акти; 

6) врши и други работи одредени со овој статут, 
со други општи акти и со заклучоци на Советот. 

Член 24 
Генералниот секретар го именува и го разрешува 

Советот. 
За спроведување избори на генерален секре-

тар, Советот формира посебна комисија во чиј состав 
мораат да бидат застапени сите заедници. 

Именувањето на генерален секретар се врши 
во согласност со Резолуцијата за остварување на 
кадровската политика во органите на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. ЅЗ'70). 

Советот со посебен акт поблиску ќе ја разра-
боти примената на принципите и ставовите на ре-
золуцијата од став 3 на овој член. 

Член 25 
За генерален секретар може да биде именувано 

лице што има висока школска подготовка и. на ј -
малку 10 години работно искуство од кои најмалку 
5 години на раководни работи. 

Генералниот секретар се именува за време од 
четири години. 

Член 26 
Генералниот секретар може да биде разрешен 

од должноста и пред истекот на рокот од член 25 став 
2 на овој статут, по свое барање или ако така од-
лучи Советот. При разрешувањето од должноста со-
гласно ќе се применува постапката предвидена за' 
именување. 

По истекот на рокот на кој генералниот секре-
тар е именуван и во случајот од став 1 на овој член, 
Советот може да одлучи во спогодба со генералниот 
секретар овој да продолжи да ја врши својата функ-
ција до именувањето на новиот генерален секретар 
или да одреди друго лице кое привремено ќе ја 
врши должноста на генерален секретар. 



.Четврток, 18 мај 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 25 — Страна 485 

Член 27 
За вршењето на работите од својот делокруг 

генералниот секретар може да има еден или повеќе 
помошници. 

Помошникот-генерален секретар го именува и го 
разрешува Советот. Одредбите на чл. 24 и 26 од овој 
статут се применуваат и при именувањето и раз-
решувањето на помошник-генералниот секретар. 

За помошник-генерален секретар може да биде 
именувано лице што има соодветна висока школска 
подготовка, искуство во струката, соодветни знаења 
од областа на пензиското и инвалидското осигуру-
вање односно здравственото осигурување и други 
знаења потребни за успешно вршење на работите на 
Сојузот на заедниците на кои ќе биде распоредено. 

Член 28 
Височината на личните доходи на генералниот 

секретар и на помошникот-генерален секретар, како 
и другите права од работата, се утврдуваат во рам-
ките одредени со прописи, со општествениот договор 
и со самоуправната спогодба. 

Височината на личниот доход и другите права 
на функционерите од став 1 на овој член ги утвр-
дува Советот, или на начин што ќе го утврди Со-
ветот. 

Член 29 
За потпишување на одредени финансиски до-

кументи и деловни акти, генералниот секретар може 
да ги овласти помошниците и работниците на струч-
ната служба на Сојузот на заедниците. 

Во случај на пократка отсутност од работата, 
генералниот секретар го заменува еден од помошни-
ците кого тој ќе го одреди. 

Во случај на подолга отсутност од работата, ге-
нералниот секретар го заменува помошникот кого 
ќе го одреди Советот. 

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ 

Член 30 
Стручните, финансиските и административните 

работи од делокругот на Сојузот на заедниците ги 
врши стручната служба на Сојузот на заедниците 
(во понатамошниот текст: стручната служба). 

На стручната служба Сојузот на заедниците п 
обезбедува соодветни деловни простории, средства 
за работата и други услови потребни за современо 
работење. 

. Работниците на стручната служба се должни 
да ги вршат што поефикасно работите примену-
вајќи современи методи и техника на работата. 

Член 31 
Стручната служба ги врши работите од дело-

кругот на Сојузот на заедниците врз основа на про-
писи, овој статут и други општи акти и меѓудр-
жавни спогодби. 

Стручната служба за Советот подготвува соод-
ветни материјали со предлози и врши работи за 
спроведување на одлзжите и заклучоците на Со-
ветот. 

Стручната служба врши и други работи што 
произлегуваат од овој статут и од други општи акти 
на Советот, од прописи и спогодби. 

Член 32 
Во остварувањето на своите задачи стручната 

служба соработува со стручните служби па заедни-
ците и на другите органи и организации и со нив 
засновува односи воз принципите на меѓусебна 
стручна помош, известување и договарање. 

Во вршењето на посложени задачи што бараат 
пообемни и покомплексни проучувања и специјална 
стручност, стручната служба, во согласност со сво-
јата програма на работата, може да користи и услу-
ги на одделни специјализирани } стапови и струч-
њаци. 

Член 33 
Внатрешната организација и работата на струч-

ната служба се уредуваат со правилник, а системати-
зацијата на работните места со одлука. 

Правилникот од став 1 на овој член го доне-
сува Советот на предлог на генералниот секретар, 
а по претходно прибавено мислење на работната за-
едница на стручната служба. 

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува 
органот на работната заедница во согласност со член 
17 точка 11 од овој статут, на предлог на генерал-
ниот секретар. 

Член 34 
Работите на одделни работни единици, начинот 

на остварувањето на меѓусебната соработка и коор-
динација на работата и др. поблиску се утврдуваат 
со правилникот за внатрешната организација на 
стручната служба. 

VI. РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА И САМОУПРАВУВА-
ЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО СОЈУЗОТ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 35 
Членови на работната заедница на Сојузот на 

заедниците се сите вработени работници во струч-
ната служба на Сојузот на заедниците. 

Член 36 
Работниците на Сојузот на заедниците ги оства-

руваат своите самоуправни права и ги уредуваат 
своите меѓусебни односи на начинот одреден со овој 
статут и со други општи акти. 

Ако одделни прашања не се регулирани со ак-
тите од претходниот став, согласно ќе се примену-
ваат прописите што се однесуваат на самоуправните 
права на работните луѓе вработени во сојузните ор-
гани и во соодветните организации на ниво на фе-
дерацијата. 

Член 37 
Во остварувањето на самоуправните права ра-

ботниците во стручната служба на Сојузот на заед-
ниците имаат право и должност да: 

1) одлучуваат за распределбата на средствата за 
дејноста на стручната служба, во согласност со за-
дачите на Сојузот на заедниците; 

2) одлучуваат за основите и мерилата на рас-
пределбата на средствата за лични доходи, во со-
гласност со резултатите од работата на остварување-
то на задачите на Сојузот на заедниците; 

3) одлучуваат за употребата на средствата из-
двоени или наменети за заедничка потрошувачка на 
членовите на работната заедница; 

4) обезбедуваат услови за своето стручно усо-
вршување; 

5) ги уредуваат работните односи; 
6) одлучуваат за работното време на стручната 

служба; 
7) ги уредуваат и другите меѓусебни односи во 

врска со условите на работата и со својата опште-
ствена и економска положба. 

Член 38 
Работниците на Сојузот на заедниците во оства-

рувањето на своите самоуправни права одлучуваат 
непосредно и преку органот на работната заедница 
што таа ќе го установи. 

Самоуправувањето во работната заедница на Со-
јузот на заедниците поблиску се уредува со општ 
акт. 

Член 39 
Општите акти со кои се уредуваат правата и 

обврските од член 37 на овој статут ги донесуваат 
работната заедница односно органот на работната 
заедница и генералниот секретар. 

Во случај на несогласност во донесувањето на 
актите од став 1 на овој член за спорните прашања 
одлучува Советот. 
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VII. РАБОТЕЊЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 40 
Сојузот па заедниците работи Брз основа на овој 

статут, закони и други прописи, конвенции за со-
цијалното осигурување и други спогодби, програ-
мата за работа, финансискиот план и други општи 
тети, како и врз основа на самоуправни спогодби и 
општествени договора 

1. Програма за работа 

Член 41 
Програмата за работа на Сојузот на заедниците 

се состои од програма за работа на Советот и од 
програма за работа на стручната служба на Сојузот 
на заедниците. 

Член 42 
Со пограмата за работа на Советот се утврду-

ваат најважните задачи на Советот во текот на го-
дината. 

Програмата за работа на стручната служба содр-
жи поблиска разработка на задачите што треба да се 
извршат и на мерките што треба да се преземат заради 
успешно извршување на програмата за работа на 
Советот, како и на задачите на стручната служба што 
произлегуваат од тековното работење на Сојузот на 
заедниците. 

Член 43 
Програмата за работа на Сојузот на заедниците 

служи како основа за навремено и успешно извршу-
вање на задачите на Сојузот на заедниците и како 
основа за планирање на приходите и расходите во 
врска со работата на Советот и на неговите тела и 
со работата на стручната служба и на другите за-
дачи во врска со функционирањето на Сојузот на 
заедниците. 

2. Финансирање на Сојузот на заедниците 

Член 44 
Средствата за финансирање на работењето на 

Сојузот на заедниците се формираат од: 
1) придонесот на заедниците; 
2) приходот од надоместоци за услуги ма Соју-

зот на заедниците; 
3) други приходи. 

Член 45 
Средствата што се стекнуваат во Сојузот на за-

едниците во врска со спроведувањето на конвенци-
ите за социјалното осигрување се водат на посебна 
жиро-сметкз, а нивниот распоред за одредени на-
мени и корисници се врши согласно со посебна од-
лука или со насоките на Советот. 

Член 48 
Придонесот го плаќаат сите заедници — членки 

на Сојузот на заедниците. 
Придонесот на заедниците се утврдува со одлука 

на Советот според бројот на активните осигуреници 
и пензионерите на подрачјето на заедницата од го-
дината што и претходи на годината за која се утвр-
дува придонесот. 

3. Финансиски план 

Член 47 
Приходите и расходите нз Сс;узот па гасчшшнге 

со утврдуваат за секоја година со финансискиот 
пг.ан. Фи Јапонскиот план. пс- правило, се донесува 
пред почетокот на годината на која се однесува. 

Предлогот на финансискиот план му со поднесува 
на Советот пс претходно прибавено м е л е њ е од за-
едниците и од органот на работната заедница на 
Сојузот на заедниците. 

Член 48 
Со финансискиот план посебно се искажуваат: 
1) функционалните расходи на Сојузот на заед-

ниците; 
2) расходите во врска со редовната дејност на 

стручната служба на Сојузот на заедниците; 
3) расходите за посебни намени. 
Функционалните расходи на Сојузот на заедни-

ците ги сочинуваат расходите во врска со работата 
на Советот, на неговите комисии и други тела, со 
службените патувања во странство, со конференци-
ите и советувањата што ги организира Советот, е« 
ангажирањето на стручни институции и стручњаци 
за обработка на посебни теми, како и други расходи 
што ќе ги одреди Советот. 

Расходите во врска со дејноста на стручната 
служба на Сојузот на заедниците ги сочинуваат: ма-
теријалните трошоци на работењето, амортизација-
та. личните доходи, законските и договорните об-
врски и делот на средствата за фондовите. 

Советот може да дава насоки за изработката на 
финансискиот план. 

Член 49 
Средствата предвидени за редовната дејност на 

стручната служба се искажуваат во финансискиот 
план во еден износ. 

Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат 
според обемот и сложеноста на задачите опфатени 
со програмата за работа што стручната служба треба 
да ги изврши во текот ка годината, бројот и струк-
турата на кадрите, цените на материјалите и дру-
гите трошоци на работењето. 

Советот може да го зголеми или намали утвр-
дениот износ на средствата од став 1 на овој член, 
ако значително се зголеми или не се изврши пла-
нираниот обем на задачите, се укинат постојните 
или формираат нови работни единици, значително 
се изменат цените на материјалите и другите тро-
шоци на работењето и ел. 

Член 50 
Износот на средствата за редовната дејност на 

стручната служба се распоредува на одредени на-
мени со финансискиот план на стручната служба, 
што го донесуваат генералниот секретар и органот 
на работната заеднина 

Финансискиот план на стручната служба е сос-
тавен дел на финансискиот план на Сојузот на за-
едниците. 

4. Завршна сметка и фондови 

Член 51 
Завршната сметка на Сојузот на заедниците и 

завршната сметка на стручната служба како нејзин 
составен дел се донесуваат по постапката предвиде-
на за донесување на финансискиот план, со тоа што 
не се применува одредбата на член 47 став 2 од овој 
статут, која се однесува на претходно прибавен ото 
мислење од заедниците. 

Непотрзшените наменски средства и средства 
за функционалните расходи по финансискиот план 
на Сојузот на заедниците се пренесуваат во наред-
ната година или се внесуваат во фондовите на Со-
јузот на заедниците бо целост или во дел кој ќе се 
утврди со завршната сметка. 

По намирувањето на материјалните трошоци на 
работењето и на стасаните обврски, со завршната 
сметка на стручната служба конечно се распреде-
луваат средствата за редовната дејност на средства 
за лични доходи и на сродства на фондовите. 

Член 52 
Сојузот на заедниците игла деловен фонд, ре-

зервен фонд и фонд на заедничка потрошувачка, 
а може да формира и други фондови за одредени 
намени. 

Намената и начинот на користењето на сред-
ствата на деловниот фонд и на резервниот фонд ги 
одредува Советот со посебен акт. 
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Намената и начинот на користењето на средства-
та на фондот на заедничката потрошувачка се од-
редуваат, во согласност со овој статут, со општиот 
акт на работната заедница односно на нејзиниот 
орган. 

VIII. НАРОДНА ОДБРАНА 

Член 53 
Советот на Сојузот на заедниците, во согласност 

со Законот за народната одбрана, со Законот за 
организацијата на подготовките во областа на на-
родната одбрана и со прописите донесени врз основа 
на тие закони, донесува правилник за вршењето на 
работите на народната одбрана и план на подготов-
ките за народна одбрана. 

Актите од став 1 на овој член се донесуваат во 
согласност со надлежниот орган за работите на на-
родната одбрана. 

Финансиските средства за извршување на зада-
чите од став 1 на овој член се обезбедуваат и се 
искажуваат како наменски во финансискиот план на 
Сојузот на заедниците. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
Стручната служба може да врши и стручни, фи-

нансиски и административни работи на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на Југо-
славија, на начин и под услови што спогодбено ќе 
ги утврдат органите на управувањето на двата сојузи 
на заедниците. 

Член 55 
Советот, во согласност со заедниците, може да 

донесе одлука за условите и за начинот на приемот 
на други заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување во Сојузот на заедниците. 

Член 56 
Поблиски толкувања на одделни одредби на овој 

статут дава Советот. 
Член 57 

Одлуката за формирање на Сојузот на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување еа 
Југославија и овој статут ќе се применуваат како 
акти за спогодбено утврден организационен облик на 
соработка на заедниците за вршење на работите од 
заеднички интерес, и по ревизијата и усогласуварт^е-
то на Основниот закон за пензиското осигурување, 
ако заедниците не одлучат поинаку. 

Член 58 
Заради усогласување на организацијата и рабо-

тата на Сојузот на заедниците, на Советот и на не-
говите органи и на стручната служба на Сојузот на 
заедниците со одредбите на овој статут, Советот од-
носно работната заедница на Сојузот на заедниците 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој статут ќе ги донесе општите акти од-
редени со овој статут. 

До донесувањето на општите акти во смисла на 
став 1 од овој член ќе се применуваат согласно со-
одветните општи акти што важат до влегувањето 
во сила на овој статут, ако одделни одредби на тие 
акти не се во спротивност со одредбите на овој 
статут. 

Член 59 
Овој статут влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

ВС. бр. 3314 
20 април 1972 година 

Белград 

Сокот на Сојузот па заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување иа Југославија 

Претседател на Советот, 
Игнац Нагоде, е. p. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за хартиите 
од вредност, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/71, се поткраднала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

Во член 16 точка 2) и член 46 став 2 во уводната 
реченица и во точка 2) наместо зборот: „вложувачи-
те" треба да стои зборот: „основачите". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузна-
та скупштина, Белград, 5 мај 1972 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за помилу-
вање на осудени лица, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/72, се потпаднала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ 

ЛИДА 

Во оддел II по зборовите: „Катиќ Светислав 
Божидар" наместо зборовите: „од 12 (дванаесет) на 
10 (десет)'' треба да стои: „ од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет)". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 25 април 1972 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека бо текстот на Одлуката за условите 
и за начинот на користење на средствата на Буке-
тот на федерацијата за 1972 година за надоместоци 
за повластици во патничкиот сообраќај, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/72, се поткрадиале 
долунаведенлте грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1Ѕ72 ГОДИНА ЗА НАДО-
МЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

Во точка 1 став 2 по зборовите: „на пратенич-
ката легитимација," Tpev5a да се додадат изоставените 
зборови: „членовите на Сојузниот извршен совет 
врз оснсза на легитимацијата па член на Советот,". 

Во точка 2 став 2 по зборот: „скупштина'' треба 
да се додадат изоставените зборови: „и на членовите 
на Сојузниот извртен совет". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 мај 1972 
година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Претседателството па Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седмицата од 19 
арпил 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУЈ АЊЗ РАКОВОД31ТЅЛ НА СЛУЖБАТА 
ЗА ПРАШАЊА НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ 

За раководител на Службата за прашања на др* 
жавната безбедност на Претседателството на Соди-
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јалистичка Федеративна Република Југославија се 
именува Иван Мишковиќ, генерал-полковник на 
ЈНА и секретар на Советот за државна безбедност 
на Претседателството на СФРЈ. 

Бр. 2 
25 април 1972 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Крсте Црвенковски, е. p. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за организа-
цијата и делокругот па Советот за надворешни ра-
боти, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на седницата од 19 
април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАЗРЕШУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ : :, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗ-

НАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКА! 

За директор на Сојузната управа за радиоврска 
се назначува инж. Љубомир Дуловиќ, досегашен ди-
ректор на Југословенскиот центар за техничка и 
научна документација. 

Б. бр. бб 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

За член на Советот за надоврешни работи се 
именува Лутво Ахметовиќ, пратеник во Републич-
киот собор на Саборот и претседател на Одборот за 
прашања на надворешната политика и на односите 
со странство на СР Хрватска, 

И 

Се разрешува Вјекослав Прпиќ од функцијата 
член на Советот за надворешни работи. 

Бр. 3 
2о април 1972 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Крсте Црвенковски, е. р. 

Бр. 4 
25 април 1972 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Крсте Црвенковски, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За помошник-сојузен секретар за стопанство се 
назначува инж. Антон Недог, поранешен директор 
на Сојузниот завод за меѓународна техничка сора-
ботка. 

Б. бр. 67 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на Советот за надворешни 
работи, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на седницата од 
19 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАЗРЕШУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За член на Советот за надворешни работи се 
именува Лазар Колишевски, член на Претседателс-
твото на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

И 

Се разрешува Киро Глигоров од фзикцијата 
член на Советот за надворешни работи. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За помошник-сојузен секретар за стопанство 
повторно се назначува Душан Нејков, досегашен 
помошиик-сојузен секретар за стопанство. 

Б. бр. 68 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За помошник-сојузен секретар за стопанство се 
назначува Петар Шмит, досегашен помошник-ди-
ректор на Сојузниот завод за цени. 

Б. бр. 69 
А мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (-„Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОГ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
цени се назначува Милорад Гериќ, советник во Ка-
бинетот на потпретседателот на Сојузниот извршен 
совет. 

Б. бр. 72 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
t 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
Организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник-сојузен секретар за труд и соци-
јална политика се назначува Живко Симоновски, 
помошник-претседател на укинатиот Сојузен совет 
за труд. 

Б. бр. 70 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРА-
ЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛ-

ТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

За помошник-генерален директор на Сојузниот 
завод за меѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка се назначува Љубо Рељиќ, по-
мошник-директор на укинатиот Сојузен завод за 
меѓународна техничка соработка. 

Б. бр. 73 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник-сојузен секретар за земјоделство 
се назначува д-р инж. Живорад Теофиловић совет-
ник иа претседателот на укинатиот Сојузен совет за 
координација на научните дејности. 

Б. бр. 71 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРА-
ЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕ-
ЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА 

И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

За помошник-генерален директор на Сојузниот 
завод за меѓународна научна, просветно-културна 
и техничка соработка се назначува Ранка Кавчич, 
помошпик-претседател на укинатата Сојузна коми-
сија за културни врски со странство. 

Б. бр. 74 
4 мај 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бледи!?, е. р. 
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Брз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНА-
РОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И 

ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

За заменик-генерален директор на Сојузниот 
завод за меѓународна научна, просветно-културна 
и техничка соработка се назначува Ото Денеш, по-
мошник-претседател на укинатата Сојузна комиси-
ја за културни врски со странство. 

Б. бр. 75 
'4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

За ^ потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски се назначува Душан Љумовиќ, 
дипломиран инженер по градежништво. 

В. бр. 76 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 
54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет пов-
торно се назначува Нисим Конфино, шеф на Каби-
нетот на претседателот на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 77 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Триповић Маша, Ђекић Рајица, Ђоинчевић Мио-
драг, Ђокић др Александар, Фајои Богумила, Гав-
риловић др инж. Слободан, Јончић Миливоје, Ми-
ћић-Благојевић Олга, Пантовић Драгослав, Парипо-
вић Ђуро, Павлов т г ph. Вјенцеслав, Пекић-Дели 
Дрина, Радовановић-Остојић Перса, Рајковић Мар-
ко, Ружичић др Никола, Стојановић др Момчило, 
Таипи-Димитри јев ић Љубица, Урошевић Радован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајић-Рајић Милена, Бањац Радомир, Барух 
Исо, Бекташевић Никола, Берберијан Михаило, Бо-
кун Ратко, Дачић Милован, Даус Анка, Демировић 
Мирослав, Ђерковић-Дацић Марија, Гајић др инж. 
Милован, Глоговац Урош, Јанковић др инж. Алек-
сандар, Јовановић Никола, Јовановић Војислав, Ко-
лесар Здравко, Косановић Ђуро, Костић др Светис-
лав, Крпић Константин. Лаушевић Драго, Лековић-
-ПЈапоњић Драгица, Лукић др Петар, Мађерчић Јо-
сип, Манојловић др Иван, Маринковић- Мирошевић 
Ивица, Маринковић Радомир, Месаровић Катица, 
Мићовић Војислав, Милетић Драган, Милошевић 
Ристо, Милутиновић Андрија, Младеновић Драгу-
тин; 

Николић Божидар, Николић Софија, Петановиќ 
Даринка, Поповић-Савић Љубинка, Поповић Радош, 
Протић проф. др Михаило, Рацковић-Растовац Ми-
лева, Радоничић-Милекић Дринка, Радовановић Ра-
домир, Рапајић Бранко, Рашета-Ковач Зора, Ристић 
Јован, Руменић Чедомир, Терек Благоје, Тодоровић' 
Радисав, Томашевић Ратомир, Тузлић-Старовић 
Смиљка, Ускоковић Мирко, Вујчић Душан, Зекић 
Веселко, Зорић Недељко, Живковић Остоја; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Аџић-Шкорић Сока, Алексић-Грујовић Драгиња, 
Алексић Милета, Ашић Живојин, Бељинац Цвета, 
Благојевић-Губеринић Рада, Блажов Борислав, 
Бранковић Велимир, Бубњевић Мирко, Цветковић 
Светомир, Ћирић Владимир, Ћургуз Миле, Ћурко-
вић Василије, Чедић Трифун, Чолић Радован, Чуч-
ковић Богдан, Дојчиновић Велимир, Драшко Недељ-
ко, Дружетић Бранко, Филиповић Миодраг, Гајичић 
Божидар, Гавриловић Радмила, Гредељевић Симо, 
Хајдук Предраг, Халас Бол^а, Ивковић Обрад, Ј а -
џић Владислав, Јанковић-Бајић Александра, Јеше-
вић Иван, Јоксић Милосав, Јоксимовић-Николић 
Софија, Јовановић Матеја, Јовановић Славол>уб, 
Јовановић Тугомир, Јурен Аугуст; 

Кандић Јелесије, Карић Миливој, Кнежевић Ра-
дисав, Ковачевић-Тодоровић Радмила, Кузмановић 
Благоје, Лакочевић Петар, Латиновић Лука, Лазаре-
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вић Бранислав, Лазаревић Љубодраг, Лукић Божи-
дар, Љубичић Радомир, Максимовић-Узелац Стојан-
ка, Мареља Тома, Мариновић Крсто, Марковић Бу-
диша, Маровић Ђорђе, Мастиловић Вукота, Матејић 
Драгослав, Матковић Радомир, Михајловић Илија, 
Милуровић Јован, Мутић Бранко, Недељковић Мио-
драг, Николић Бранко, Николић Драгољуб, Нико-
лић-Павићевић Љубица, Николић Радиша, Новак 
Олга, Пачарић Радомир, Пајковић Богдан, Панић 
Веселин. Пантић Јован, Папић Владимир, Павловић 
Божидар, Павловић-Ковачевић Косара, Петановић 
Марија, Петковић Радисав, Петровић Богољуб, Пет-
ровић Милорад, Петровић Живојин, Поповић Томис-
лав, Пролушић Здравко; 

Радаковић Александар, Раданов Сава, Радосав-
л>евић Сава, Радовановић Добривоје, Радовановић 
Миломир, Радовић Марија, РафаЈ-Дебељак Мира, 
Рајачић Милош, Рајковић Милорад, Ракић-Миљко-
вић Милева, Ракоњац Љубиша, Ристић-ЖивкоЕић 
Иконија, Ристић Стеван, Ристовић-Николић Јели-
савета, Роквић Милан, Седларевић Живадин, Симић 
Драшко, Скакавац Славка, Сладаковић Томислав,' 
Срећковић Милорад, Станић Илија, Станимировић 
Миодраг, Станојевић-Будимировић Мила, Станоје-
вић Миодраг, Стојановић Стеван, Столица Петар, 
Шкодрић Живко, Тмушић Милоје, Томић-Милин-
ковић Видосава, Васовић-Челебић Нада, Веховец 
Игњац, Вешковић-Пржић Љубица, Вићентијевић 
Живан, Војновић Иван, Војводић Арсеније, Вуко-
сављевић Александар, Зазић Миодраг, Жикић Мио-
драг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аксентијевић-Пејчић Златија, Азањац Добриво-
је, Бабић-Ивковић Милица, Бабић Обрад, Балаћ 
Марко, Бањац Новак, Баришић Даница, Баришић 
Јеролим, Батрићевић-Лазић Драгица, Бјековић Ми-
тар, Бјелетић Благоје, Благојевић Бранислав, Бла-
жић Радован, Богавац-Мартинчић Соња, Богдановић 
Симо, Божић Миленко, Бранковић Миодраг, Братић 
Драгољуб, Бркић Милан, Бугарски Каменко, Бугар-
ски др Миодраг, Бундало Бранислав, Цветковић 
Драгољуб, Ћировић Милорад, Ћорломановић Мио-
драг, Ћурчић Борисав, Челебић Бранко, Чулибрк 
Душан; 

Дамњановић Милош, Дедеић Спасоје, Десница 
Тодор, Дивнић Радован, Добрић Илија, Драгићевић 
Миливоје, Ђаконовић Бранко, Ђурђевић Бранислав, 
Џеладини Ислам, Филиповић Момир, Газибара Ди-
митрије, Глишовић Миланка, Хаџић Бранко, Хамо-
вић Бојана, Илић Сретен, Илић Живадин, Ивковић 
Зорица, Јакшић-Гнус Милева, Јањић Димитрије, 
Јеремић Милутин, Јевремовић Радиша, Јевтић Ми-
лош, Јевтић Пантелија, Јоксић Марко, Јовановић-
гБолчОвић Десанка, Јовановић Драгиша, Јоваиозић-
-Затезало Милена, Јовановић Радисав, Јовић Влади-
мир, Јовичић-Михаиловић Јелена, Јововић Богдан, 
Јуришић Миленко; 

Каракушевић Благоје, Келечевић Милорад, Ке-
ниг Иван, Кијац-Ђаковић Анђелија, Кладарин др 
Михајло, Клар Павле, Клаус-Паравиња Радмила, 
Кљаић Вељко, Кнафлић Милан, Кнежевић Дамјан, 
Којић Драгиша, Коларевић Драгиша, Кончар-Леп-
шановић Нада, Кораћ Зорка, Косановић Милош, 
Косовић Илија, Ковачевић Гојко, Ковачић Жарко, 
Козомора Милош, Крстић Драгиша, Крстић др Љу-
биша, Крстић Предраг, Крстић Светислав, Крстовић 
Милета, Кришановић Светислав, Куга Дане, Кукић 
Милија, Кукин Стојан, Лазаревић Драгољуб, Лаза-
ревић Ђорђе, Лазаревић Живојин, Лазић Милисав, 
Лазић Никола, Лековић Здравко, Ломан Стеван, 
Лукић Миодраг; 

Љубичић Радојица, Љубојевић Милован, Мацу-
ра Зоран, Мајсторовић-Затезало Милева, Мајсторо-
вић Милован, Мандић Александар, Манојловић Ж и -
ван, Маричић Бранко, Маринковић Драгослав, Мар-
јановић Павле, Маркићевић Живко, Марковић Мио-
драг, Марковић Србољуб, Марковић Сретен, Марко-
вић Тинка, Матовић Драгутин, Маврић Борислав, 
Мицковић Миливоје, Михић-Перовић Савета, Мијин 
Милорад, Мијовић др Александар, Миладиновић 
Срђан, Милатовић-Верешки Надежда, Миленковић 
Драгослав, Миленковић Радован, Милетић Ковиљка, 
Милић Миливоје, Милићевић доц. др Драгослав, Ми-
линовић Никола, Милошевић Теодор, Миљевић Бо-
гољуб, Минић Мирко, Миодраг Софија, Мирчић 
Радмила, Митровић Негован, Мрвић Петар, Мрвош 
Бранислав; 

Неделицки Ђура, Николић Богосав, Николић 
Јаков, Николић Пантелија, Николић Радомир, Ни-
нић Слободан, Обрадовић Јелисавета, Пајковић-
-Алаушевић Олга, Пауновић Светозар, Павловић 
Милан, Пено-Вишњић Милка, Петковић Радмило, 
Петровић Ђорђе, Петровић Голуб, Петровић Милан, 
Петровић-Лазаревић Персида, Попхристић т г ph. 
Петар, Попов Ђуро, Поповић Иван, Поповић Љубо-
мир, Поповић Живорад, Прањић Петар, Прелевић 
Младен, Радичевић Милева, Радисављевић Мирос-
лав, Радојчић Драгољуб, Радовановић Живота, Ра-
дуловић Вукола, Радуловић Жарко, Ракић-Солдато-
вић др Радмила, Ратковић-Лазаревић Јелена, Рис-
тановић Божидар, Ристић-Вратонић Драгослава, 
Ристић-Тасковић Слободанка, Росо Стјепан; 

Савић Миодраг, Сиљановић Стоимен, Скокнић-
- Лазовић Станислава, Спасојевић Параскева, Стам-
болић Иван, Станић Богдан, Станојевић Живота, 
Станојловић Славољуб, Стефановић Радослав, Сте-
пан овић-Градински Мирјана, Стевановић Љубоје, 
Стевановић Живадин, Стојадиновић-Кочевић Дани-
ца, Стојковић Будимир, Стојковић Милорад, Стојса-
вл-»евић Душан, Стокић Љубиша, Субић Бранислав, 
Шестан Иван, Танасић Бошко, Ташић Бранислав, 
Терзић-Симић Радослава, Тодорчевић Светозар, То-
доровић Драгица, Тодоровић Тодор, Томић др Ирина, 
Томић Радмило, Томић Радоје, Топаловић Душан, 
Трбојевић Љубомир, Тришић Милован; 

Урошевић Васо, Узелац Миле, Вајс-Клајн др 
Едита, Варга Боривоје, Васић Миодраг, Васић Све-
тислав, Вељковић Божидар, Вишњић Миодраг, Вла-
исављевић Милан, Врањеш Душан, Вртикапа Гојко, 
Вз^чковић Живота, Вујичић Жарко, Вујовић Јован-
ка, Вукасовић Славко, Вукићевић Миливоје, Вуко-
вић Живота, Затезало др Недељка, Зимонић-Павло-
вић Косара, Живановић Радомир, Живковић Јор-
дан; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Димић-Рамњак Јелка, Павелић Звонимир, Видо-
вић Урош, Владисављевић Димитрије; 

за заслуги на полето на јавната1 дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бал аћ Петар, Белић Станко, Бераревић Јован, 
Церовић Илија, Цветковић Спасоје, Чулибрк Стана, 
Џаку ла Цвијетин, Илић Душан, Јевтић Васо, Ко луи-
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џија Јован, Котур Вера, Крсту ловић Луција, Мак-
симовић Ђорђе, Маснец-Мамузић Јованка, Милоше-
вић Радослав, Миловић Павле, Мушикић Миливоје, 
Олић Тодор, Пејовић Вуко, Пинтар Бранко, Плав-
шић Ђока, Поповић Јово, Радаковић Марко, Спасо-
јевић Илија, Стефановић Живорад. Степановић Ду-
шан, Стојаковић Милан, Стојановић Вукоје, Судар 
Ђорђе, Суџук Лазар, Суша Никола, Шарановић 
Драгољуб, Васић Момчило, Васиљевић Бранко, Вуч-
ковац Миливоје, Вучковић Никола, Вуклиш Мла-
ђен, Вулетић Јакша, Зечевић Душан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 1 1 

Арсенијевић Душан, Божовић-Ћурић Мирјана, 
Цветић Живојин, Чолаковић Богосав, Лацковић Ра-
дивој, Давидовић Велибор, Ђорђевић Божидар, Ђор-
ђевић Тихомир, Ерцег Мирко, Филиповић Мирос-
лав, Филиповић Војислав, Гачић Љубиша, Гајић 
Драгиша, Игњатовић Бранислав, Илић Драгољуб, 
Илић Душан, Илић Милорад, Илијин Рувин, Исај-
л о в и ћ Божидар, Ивошевић Никола, Јешић Мила-
дин, Јевђеновић Живорад, Јевтић Михајло, Јокано-
вић др. Милован, Јовановић Милисав, Јовановић 
Павле; 

Котлаш Никола, Крезић Живко, Крстић Добро-
сав, Кујунџић Драгутин, Лазаревић Богомир, Лазић 
Бошко, Ленер Софија, Ликић Илија, Лукић Илија, 
Љубисављевић Борисав, Љубисављевић Јован, Маг-
деновић-Лучић Олга, Маричић Душан, Маричић 
Станимир, Маринковић Борисав, Марковић Мило-
ван, Марковић Момчило, Михаиловић Иван, Мило-
јевић Михајло, Милосављевић Бранислав, Милосав-
љевић Ивко, Милосављевић Тихомир, Миловановић 
Милош, Милутиновић Лепосава, Мишић Милан, 
Окетић Љубиша, Остојић-Максимовић Вера, Пејко-
вић Петар, Петрић Живорад, Поповић Милорад, 
Ирис Виктор; 

Савић Живојин, Савкић Владислав, Сенћански 
Наталија, Симуновић Миливоје, Станисављевић Ти-
хомир, Станковић Добривоје, Станковић Живорад, 
Станој ловић Радомир, Стевановић Никола, Стојано-
вић Вера, Стојковић Драгослав, Стошић Ђорђе, 
Ступар Мирко, Шашић Илија, Шулајић Срета, Тоб-
џић Борисав, Тодоровић Миленко, Томић Драган, 
Трифуновић Радоје, Урошевић Првослав, Варничић 
Љубисав, Вељковић Живорад, Зорић Добривоје, 
Живковић Драгослав, Живковић Миљко, Живко-
вић Наталија; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрејев Александар, Бакић Никола, Бешевић-
ОбрадоБић Мирјана, Бјеловић Ђорђе, Богосављевић 
Радомир, Бошковић Недељко, Буровац-Мали Иван-
ка, Цвејановић Радован, Ћирковић Милан, Ћурчић 
Радоје, Ћурчин Радивоје, Чаушевић Иван, Чедић 
Душан, Чворовић Милета, Долежал Михаило, Дроб-
њак Слободан, Ђилас Раде, Ђокић Димитрије, Ђор-
ђевић-Никчевић Даница, Ђорђевић Милош, Ђорем 
Вукашин, Фолкман Душан, Гагић Сава, Грбић Ж и в -
ко, Грујић Србољуб, Илић Радош, Јакшић Маргита, 
Јањић Стојан, Јелесић Драгослав, Јелушић Бранко, 
Јерошенко Никола, Јевтић Љубинка, Јевтић Љуби-
воје, Јовановић Боривоје, Јовановић Миодраг; 

Кнежевић Момчило, Којић Драгољуб, Којић 
Живадин, Костадиновић Љубомир, Костић Драгу-
тин, Костић-Стефановић Милица, Крајновић Бог-

дан, Краљ Ненад, Лончар Милутин, Лукић Жива«, 
Максимовић Првослав, Марић Синиша, Марковић 
Јован, Марковић Живко, Мијаиловић Милан, Мила-ч 
новић Паун, Милићевић Обрад, Милин Јелица, Мир-
ковић Дмитар, Морић Мирко, Нешић Илија, Нешић-
- Антонић Рајка, Николић Маријан, Пантић Радисав, 
Павел Раде, Поповић Госпава, Раденковић Томис-
лав, Радонић-Живојиновић Загорка, Ракић Момчи-
ло, Ралић Здравко, Ранковић Радован, Родић Бран-
ко, Родић Душанка; 

Самарџија Живана, Симић Славко, Спасојевић 
Никола, Стефановић Миодраг, Стојаковић Драгица, 
Шуменковски-Јовановић Нада, Тодосијевић Живко, 
Томанић Милан, Вагић Драгослав, Векић Срећко, 
Вигњевић Стеван, Владисављевић Драган, Влајко-
вић Радмило, Влајковић Сретен, Војиновић Мили-
воје, Вујичић Сима, Вуковић Митар, Зељковић-
-Савић Наталија, Жиропађа Душанка, Живанић 
Милорад, Жујић Радосав, Жутић Милан. 
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лата на Сојузната скупштина и нејзините 
собори чии претседатели имаат право на 
надоместок на личниот доход — — — 479 

232. Решение за одредување на постојаниот 
граничен премин Гердап за меѓународен 
друмски сообраќај — — — — — — 480 

233. Наредба за преземање мерки на држав-
ната граница заради здравствена заштита 
на добитокот — — — — — — — 480 

234. Решение за пуштање во оптек на нови 
апоени конзуларни таксени марки — — 480 

235. Наредба за начинот и постапката за под-
несување барања за исплатување на на-
доместокот за извршените превози во 1972 
година по повластиците во патничкиот со-
обраќај — — — — — — — —- • — 480 

236. Одлука за утврдување на височината на 
годишната и месечната аконтација на за- ' 
емот за 1972 година — — — — — — 482 

237. Статут на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Југославија — — — — — — — — 482 

Исправка на Законот за хартиите од вредност 487 
Исправка на Одлуката за помилување на осу-

дени лица — — — — — — — — 487 
Исправка на Одлуката за условите и за начи-

нот на користење на средствата на Бу-
џетот на федерацијата за 1972 година за 
надоместоци за повластици во патнич-
киот сообраќај — — — — — — — 487 

Назначувања и разрешувања — — — — — 487 
Одликувања — — — — — — — — — 490 

Меѓународни договори — — — — — — 277 
Издавач: Новинска установа „Службен лист иа СФРЈ", Белград, Јована Ристика I. Попгг. фах 226. 

— Директор и главев и одговорев уредите Исо Барух. Улица Јована Риетиќа бр. 1 — 
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


