
Петок, 24 декември 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 56 ГОД. XXXII 

800. 

Врз основа на член 36„ во врска со член 44 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕВИЗИТЕ ВО ТЕКОТ 
НА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РА-
БОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 
НА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА УТВР-

ДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА 

1. Во Одлуката за располагањето со девизите во 
текот на изведувањето на инвестициони работи во 
странство,- за пресметувањето на трошоците на ра-
ботењето и за утврдувањето на добивката („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/73$ точка 2 се менува и 
гласи: 

„2. Девизите од точка 1 на оваа одлука се др-
ж а т на посебна девизна сметка к а ј овластената ба-
нка за секоја склучена работа, односно врз основа 
на посебно одобрение од народната банка на репуб-
ликата односно од народната банка на автономната 
покраина — на в е т к а т а к а ј странската банка за 
една или повеќе склучени работи. 

Ако организацијата на здружениот труд склу-
чила договор со странско лице за сметка на една 
или повеќе организации на здружениот труд — 
изведувачи на работите, што учествуваат во рас-
пределбата на добивката, располагањето со девизи-
те од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на 
самоуправна спогодба склучена помеѓу тие органи-
зации на здружениот труд, што ќ се доставува на 
овластената банка ка ј која Се води сметката од став 
1 на оваа точка. Во тој случај сметката од став 1 
на оваа точка може да се дели на потсметки на из-
ведувачите на работите, а наплатените девизи од 
таа сметка да се пренесуваат на потсметките согла-
сно со склучената самоуправна спогодба." 

2. Во точка 3 став 2 по зборот: „овластената" се 
додаваат зборовите: ,,и странската". 

3. Во точка 6 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Погонот во странство е должен да пресметува 

амортизација на основните средства што ги до-
бил на употреба од матичната организација на 
здружениот труд. Средствата на пресметаната амо-
ртизација погонот може да ги користи за набавка 
на нова опрехма потребна за изведување на инвести-
циони работи во странство или да 6 ги дозначи на 
посебна девизна сметка на матичната организација 
на здружениот труд к а ј овластената банка. Матич-
ната организација на здружениот труд може тие 
средства да ги користи во целост за намените пред-
видени во член 41 од Законот за девизно работење. 

За набавка на основни средства со Ќои се изве-
дуваат инвестиционите работи во странство можат 

да се користат, покрај девизиве од став 1 на оваа 
точка, и девизите од точка 1 на оваа одлука. И за 
тие основни средства погонот е должен да пресме-
тува амортизација и да врши книжење во своето 
книговодство, без обврска да ги внесе во Југосла-
вија ." 

4. По точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи: 
„6а. По завршувањето на работите, односно по 

престанувањето на употребата на опремата од точ-
ка 6 став 2 на оваа одлука, организацијата на здру-
жениот труд може таа опрема да ја увезе во Југо-
славија, без оглед на режимот на увозот на однос-
ната опрема и без спроведување на постапката за 
задолжителното присобирање на понуди и лици-
тации. 

Во случајот од точка 2 став 2 на оваа одлука, 
со самоуправна спогодба се определува на која ор-
ганизација на здружениот труд — изведувач на ра-
ботите му припаѓаат одделните основни средства 
набавени во смисла на точка 6 став 2 од оваа одлука. 

Организацијата на здружениот труд е должна 
при увозот на основните средства во Југославија, 
покрај доказите за купувањето, да поднесе и одлу-
ка од органот на управување за набавка на опре-
мата за потребите на изведувањето на работите од 
став 1 на оваа точка, како и из јава од органот на 
управување дека опремата е користена во странство 
за изведување на тие инвестициони работи." 

5. Точката 7 се менува и гласи: 
„7. Организацијата на здружениот труд што из-

ведува инвестициони работи во странство е должна 
да го утврди годишниот финансиски резултат за се-
која склучена работа. 

Годишниот финансиски резултат се утврдува на 
образецот „ФР — Финансиски резултат на инвес-
тиционите работи во странство", што е отпечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

Кон годишниот финансиски резултат организа-
цијата на здружениот труд поднесува и извештај за 
извршените инвестициони работи во странство. 

Организацијата на здружениот труд доставува 
до народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина годишен ф и -
нансиски резултат со извештајот од став 3 на оваа 
точка во три примероци, во рок од 30 дена од денот 
на истекот на роковите од чл. 13 и 15* на Законот за 
книговодството на организациите на здружениот 
труд. 

Организацијата на здружениот труд може врз 
основа на утврдениот финансиски резултат од став 
1 на оваа точка, да користи до 50% од износот ис-
к а ж а н под реден број 7 на образецот „ФР — Фи-
нансиски резултат на инвестиционите работи во 
странство", за намените од член 39 на Законот за 
девизно работење. 

Ако сака да го користи правото од став 5 на 
оваа точка организацијата на здружениот труд мо-
ж е да го утврди и периодичниот финансиски ре-
зултат. 
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Организацијата на здружениот труд може де-
визите од ст. 5 и 6 на оваа точка да & ги продаде на 
овластената банка, со право повторно да ги купи од 
овластената банка. 

Податоците во образецот од став 2 на оваа точ-
ка се искажуваат во валутата на домицилната зем-
ја, односно во валутата во која е договорено плаќа-
ње и во динари. Пресметувањето во динари се вр-
ши според средниот дневен курс важечки на денот 
на истекот на периодот за кој се утврдува финан-
сискиот резултат. За валутите што не се содржани 
во курсната листа, Народната банка на Југославија 
ќе ги извести народните банки на републиките, од-
носно народните банки на автономните покраини 
за важечкиот курс на денот на истекот на периодот 
за кој се утврдува финансискиот, резултат.'4 

6. Во точка 8 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„По завршувањето на работите во странство ма-

тичната организација на здружениот труд е дол-
жна на образецот од точка 7 на оваа одлука во рок 
од 60 дена од завршувањето на работите, да изра-
боти конечна пресметка за тие работи, и да го дос-
тави во три примероци до народната банка на ре-
публиката, односно до народната банка на автоном-
ната покраина, со извештајот за извршените инвес-
тициони работи "во странство. 

Како ден на завршувањето на инвестиционите 
работи во странство се смета датумот кога надлеж-

ниот орган на земјата во која тие работи се изве-
дуваат ја заверил конечната пресметка на работите." 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Остварената добивка по конечната преслатка 
од став 1 на оваа точка, организацијата на здру-
жениот труд е должна да ја Енесе во Југославија во 
рок од 90 дена од денот на завршувањето на работи-
те, а ако се во прашање кредитни работи — е глас -
но со договорот за кредитот. 

Народната банка републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина може во 
оправдани случаи да ги продолжи роковите од ст. 1 
и 3 на оваа точка. Со продолжувањето на рокот за 
поднесување на конечната пресметка за исто толку 
време се продолжува и рокот за внесување на до-
бивката." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 965 
8 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав КулгфлИ, е. р. 

Образец ФР 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД ДО 197— ГОДИНА 

Реден О П И С 
број 

Износ од почетокот на ра-
ботите до извештајниот 

период 
Износ за извештајниот 

период Реден О П И С 
број 

во валута во динари во валута во динари 

1 Вкупен приход 
2 Трошоци на работењето 
3 Амортизација 
4 Бруто лични доходи (бруто плати) и други 

лични примања 
5 Други трошоци 
6 Вкупни трошоци (2+3+4+5) 
7 Добивка (1—6) 
8 Загуба (6—1) 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 декември 1976 
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г 801. 
Врз основа на член 59 од Законот за девизно 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 
62/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНАТА 
ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМАТА ЗА 
КОЈА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ОД ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за посебната девизна квота за 
увоз на опремата за која се обезбедуваат средства 
од Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопанска недоволно развиените 
републики и автономни покраини во 1974 и 1975 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/75) во точка 
9 зборовите: „до крајот на 1976 година" се замену-
ваат со зборовите: „до 31 декември 1977 година". 

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

Е. п. бр. 964 
8 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ЌулафиК, е. р. 

802. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
југославија на списанието „Newsweek", број 19 од 
8 ноември 1976 година, што излегува на англиски 
јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/508 
2 деке?лври 1976 година 

Белград 
Сојузен' секретар 

.за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

803. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски« средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLlSKI GLAS" 

' Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Katoliski glas", бр. 45, 46, 

47 и 48 од 1976 година, што излегува на словенечки 
јазик во Горица, Италија. 

Бр 650-2-47/3 
2 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлезиќ, е. р. 

804. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИС-

КОКАПОНСКИ ТОПЛИВИ ОСИГУРУВАЧИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Нисконапонски топливи осигурувачи: 
— Дополнителни одредби за оси-

гурувачи за примена во домаќинство-
то и слични цели — — — — — JUS N.E5.206 

— Дополнителни испитувања за 
осигурувачи за примена во домаќин-
ството и слични цели — — — — JUS N.E5.211 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 15-7132 
29 јуни 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ,-е. р. 

805. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКА-
ЛЕЗНА БАКАРНА ЛАК-ЖИЦА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Изолирана тркалезна бакарна 
лак-жица. Методи на испитување — JUS N.C7.010 

Жица за намотки. Тркалезна ба-
карна лак-жица. Ознаки и геомет-
риски карактеристики — — — — JUS N.C7.110 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 



Страна 1720 — Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
V-^t, - - •- 'M^'-h.'-, 

Петок, 24 декември 1976 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1977 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Изолирана тркалеста бакарна 
жица. Испитување*— — — — — JUS N.C7.010 

Тркалеста бакарна лак-жица. 
Прописи за изработка и испорака — JUS N.C7.110 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за кабловска индустрија и за престанокот на 
важењето на југословенскиот стандард издание 1954 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 декември 
1976 година. 

Бр. 15-7131/1 
29 јуни 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

806. 

Брз основа ца член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ4', бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА ШПОРЕТИ, ТРПЕЗНИ ВАРИЛА И СЛИЧНИ 

НАПРАВИ 

1. Во југословенскиот стандард шпорети, трпез-
ни варила и слични направи. Дополнителни техни-
чки услови — JUS N.M1.020, што е донесен со Ре-
шението за југословенските стандарди за електро-
термички направи за домаќинство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/71) а објавен во посебно издание 
на Југословенскиот завод за стандардизација, точка 
23.05 се менува и гласи: 

„23.05 Штедњаци, осим оних који имају трајно 
прикључен савитљиви вод и двополни утикач, могу 
имати уграђену двополну прикључним за називну 
струју највише 16А, 250V, а та приклучница мора 
имати контакт за уземљење. Полови те приклуч-
ница морају бити спојени са мрежом преко топљи-
вих осигурача или инстал аднон их аутоматских 
прекидача називне струје највише 16А, уграђених 
у штедњак. Топљиви осигурачи, односно инстала-
циони аутоматски прекидачи, морају бити тако кон-
струирани, односно уграђени да је приступ до њихо-
вих делова под напоном могућ само уз употребу 
алата," 

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

Бр. 15а-11084/1 
3 ноември 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
V Милан Крајновиќ, е. p. 

807. ^ 

Брз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Доена и Херцеговина. Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Македонија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија. Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина и Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово склучуваат -

Д О Г О В О Р 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ДЕНИ И ЗА 
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРЕМИИ ЗА МРАВЈО И ОВЧО 

МЛЕКО 

1. Извршниот совет на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САН 
Војводина и Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово (во натамошниот текст: извршните 
совети) се согласија дека ќе ја определат минимал-
ната откупна цена на млекото во износ од 1,06 ди-
нари за единица на млечна маст, со тоа што за от-
купеното млеко до 30 јуни 1977 година да се испла-
тува уште по 0,12 динари премија за единица на 
млечна маст од средствата што во Буџетот на фе -
дерацијата за 1С77 година се утврдени за таа на-
мена. 

Минималната откупна цена на млекото од став 
1 на оваа точка ќе се исплатува од денот на влегу-
вањето во сила на републичките, односно покраин-
ските прописи за определување на таа цена, а нај-
доцна триесеттиот ден од денот на објавувањето на 
овој договор во „Службен лист на СФРЈ". 

Минималната откупна цена не важи за кравјото 
млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст и 
за овчото млеко што содржи помалку од 4% млеч-
на маст. 

Ако млекото содржи повеќе млечна маст од 
процентите од став 3 на оваа точка, цената сраз-
мерно се зголемува за кравјото млеко најмногу до 
4,2% а за овчото Млеко најмногу до 7% млечна 
маст. 

2. Извршните совети се согласни дека поради 
зголемувањето на минималната откупна цена на 
млекото треба, врз основа на прописите во репуб-
ликите и автономните покраини, во рокот од точка 
1 став 2 на овој договор, да се усогласат малопродаж-
ните цени на конзумното млеко и производител-
ските и малопродажните цани на млечните произ-
води. 

3. Извршните совети се согласни републиките и. 
автономните покраини од своите буџетски средства 
на организациите на здружениот труд, за млекото 
произведено во сопствено производство и коопера-
ција со индивидуални производители, и натаму да 
им плаќаат премија во височина од најмалку 0,30 
динари за еден пресметковен литар на кравјото 
млеко што содржи 3,2 млечна маст и за овчо млеко 
што содржи 4% млечна маст. 

Премијата од став 1 на оваа точка се исплату-
ва за кравјо млеко што содржи најмалку 3.2% 
млечна маст и за овчо млеко што содржи најмалку 
4% млечна маст. За кравјото млеко што содржи по-
веќе од 3,2% млечна маст, односно за овчото млеко 
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што содржи повеќе од 4°/о млечна маст премијата 
ќе се пресметува врз количество од 3,2%, односно 
4% млечна маст. За кравјото млеко со повеќе од 
4,2% млечна маст и за овчо млеко со повеќе од 7% 
млечна маст пресметувањето се врши како да со-
држи 4,2%, односно 7% млечна маст. 

4. Овој договор влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". v 

10 декември 1976 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Боема и Херцеговина 

републички секретар за земјодел-
ство и шумарство, 
Ратомир Фукс, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

републички секретар за земјодел-
ство и шумарство, 

Јанко Лазаревски, е. р. 

За Извршниот со^ет на Собранието 
на СР Словенија 

републички секретар за земјодел-
ство, шумарство и прехрана, 

Милорад Зидар, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

републички секретар за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, 

Бранко Јовановиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска 

републички секретар за земјодел-
ство, прехранбена индустрија и 

шумарство, 
Раде Пдвловиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора 

републички секретар за земјодел-
ство, 

Милан Шановиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводана 

покраински секретар за земјодел-
ство, 

Сава Вујков, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

покраински секретар за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, 

. Илијаз Хаџиу, е. р. 

808. 

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на СФРЈ 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Соцг-.чч пи-
стичка Република Словенија, Социјалистичка Ре-
публика-Србија, Социјалистичка Република Хрват-
ска, Социјалистичка Република Црна Гора, Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА ДАНОЧ-
НАТА ПОЛИТИКА ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА 
РАБОТА, ПРОНАОЃАЊЕТО И ТЕХНИЧКИТЕ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 1 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со системот и политиката на оданочувањето на 
доходот на основните организации на здружениот 
труд да обезбедат поповолно даночно оптоварување 
на средствата од доходот што основните организа-
ции на здружениот труд од областа на стопанство-
то и основните организации на здружениот труд од 
областа на општествените дејности што се обврзни-
ци на данокот на доход, ги вложуваат во развојот 
на научноистражувачката работа, пронаоѓањето и 
техничките унапредувања. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни со системот и политиката на оданочувањето на 
граѓаните, во рамките на данокот од личниот доход 
од авторски права, патенти и технички унапреду-
вања, да им обезбедат на авторите поповолно дано-
чно оптоварување во однос на лицата што такви 
приходи остваруваат а не се автори (приходи од 
наследства и подароци, од авторско право и др.). 

Член 3 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни во рамките на данокот од личниот доход од ав-
торски права од патенти и технички унапредувања, 
да се обезбеди поповолно даночно оптоварување на 
авторите што остваруваат приходи по основ на па-
тенти, рационализација и други облици на инова-
ции. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни мерките прифатени со овој договор да се вградат 
во системот и политиката на оданочувањето до 
крајот на 1977 година. ' 

Член 5 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини. 

Член 6 
Овој договор е потпишан во девет идентични 

примероци, што се сметаат како автентични тек-
стови. 

Член 7 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За СР Босна и Херцеговина 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Обрад Пиљак, е. p. 1 
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За СР Македонија 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Ристо Филиповски, с. р 

За СР Словенија 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Милица Озбич, с. р. 

За СР Србија ~ 
републички секретар за фи-

нансии, 
Милош Милосавлевиќ, С. р. 

За СР Хрватска 
ч)1ен на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Мирко Скакиќ, е. p. 

За СР Црна Гора 
републички секретар за фи-

нансии, 
Вук Огњановић, с. р. 

За САП Војводина 
член на Извршниот совет 
и покраински секретар за 

финансии, 
Здравко Мутиш, е. р. 

За САП Косово 
член на Извршниот совет 
и покраински секретар за 

финансии, 
Гемшит Дурити, е. р. 

809. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјали-
стичка Република Словенија, Социјалистичка Ре-
публика Србија, Социјалистичка Република Хрват-
ска, Социјалистичка Република Црна Гора, Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО 

СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ 

Член 1 
Заради намалување на оптоварувањето на сто-

панството во врска со плаќањето на судските такси, 
предвидено со Резолуцијата за основите на полити-
ката на општествено-економскиот развој на Југосла-
вија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73), републиките и автономните покраини се со-
гласни за 25% да ги намалат судските такси во сто-
панските спорови пропишани во процент од вредно-
ста на предметот на спорот, со тоа што таксите во 
стопанските спорови пропишани во фиксен износ 
да останат на сегашното ниво. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни да ја изедначат височината на горната граница 

на таксите во стопанските спорови, пропишани во 
процент од вредноста на предметот на спорот и тие 
да не можат да бидат поголеми од 15.000 динари. 

Член 3 
Овој договор е потпишан во девет идентични 

примероци, што се сметаат како автентични тек-
стови. 

Член 4 
Овој договор влегува во сила на 1 октомври 1976 

година. 

Член 5 
Овој договор се објавува во ^Службен лист на 

СФРЈ". 

За СР Босна и Херцеговина 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Обрад Пиљак, е. р. 

За СР Македонија 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
^ Ристо Филиповски, е- р. 

За СР Словенија 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Милица Озбич, е. р. 

За СР Србија 
републички секретар за фи-

нансии, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

За СР Хрватска 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Мирко Скакиќ, е. р. 

За СР Црна Гора 
републички секретар за фи-

нансии, 
Вук Огњановић е. p. 

За САП Војводина 
член на Извршниот совет и 
покраински секретар за фи-

нансии, 
Здравко Мутињ, е. р. 

За САП Косово 
член на Извршниот совет ft 
покраински секретар за фи-

нансии, < 
Гемшит Дурити, е. p. , 



Петок, ,24 декември 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 — Страна 1725 

810. 
Врз основа на член \1 од Законот за судовите на 

ѓЈЈдружекиот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
£4/74), Судот на здружениот труд на Босна и Хер-
цеговина, Судот на здружениот труд на Македонија, 
Судот на здружениот труд на Словенија, Судот на 
здружениот труд на Србија, Судот на здружениот 
труд на Хрватска, Судот на здружениот труд на 
Црна Гора и Судот на здружениот труд на Автоном-
на Покраина Војводина склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ НА НАЈВИСОКИТЕ СУДОВИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО РЕПУБЛИКИТЕ И АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Со овој договор се утврдува работата на За-
едничката седница на делегатите на највисоките 
судови на здружениот труд во републиките и во 
Автономна Покраина Војводина (во натамошниот 
текст: Заедничката седница) во разгледувањето на 
прашања што се од значење за работата на судовите 
на здружениот труд во републиките и во Автономна 
Покраина Војводина (во натамошниот текст: Судо-
вите) и за уедначување на судската практика во пог-
лед на заштитата на самоуправните права и опште-
ствената сопственост, како и на другите прашања 
од зеднички интерес. 

2. Заедничката седница претресува и зазема ста-
вови за прашања што се однесуваат на применува-
њето на Уставот на СФРЈ во областа на здружениот 
труд, на соодветните политички документи, на За-
конот за здружениот труд и на другите сојузни за-
кони од материјален и процесен карактер, како и за 
моралните принципи на социјалистичкото опште-, 
ство заради постојано унапредување на работата на 
судовите на здружениот труд како инструменти на 
работничката класа во заштитата на самоуправните 
права, обврски и одговорности на работните луѓе и на 
нивните асоцијации и на заштитата на -општестве-
ната сопственост. 

3. Заедничката седница може да им даде ини-
цијатива на сојузните органи, на Сојузот на синди-
катите на Југославија и на другите организации, 
заедници и здруженија на ниво на федерацијата 
да разгледаат прашања што се од значење за зашти-
тата и остварувањето на самоуправните права на 
работниците и на општествената сопственост. 

4. На Заедничката седница можат, по укажана 
потреба, да се повикуваат општествените правобра-
нители на самоуправувањето, претставниците на со-
јузните органи и општествено-политичките органи-
зации. 

5. Судовите Свршат размена на информации и 
Други материјали што можат да послужат како по-
зитивно искуство во работата на судовите на здру-
жениот труд. 

6. Заедничката седница може да им предложи 
на надлежните органи да уредат определени пра-
шања или да им дадат иницијатива за промена на 
сојузен пропис. 

7. Заедничката седница се свикува најмалку ед-
наш годишно. Заедничката седтшца ја свикува, под-
готвува и организира судот определен врз основа на 
меѓусебен договор на судовите. Овластувањето за 
свикување на Заедничка седница трае една година. 

8. Секој суд во Заедничката седница делегира 
Делегација од најмногу три делегати. 

Судот овластен да ја свика Заедничката сед-
ница го определува местото и времето на одржува-
њето на Заедштчхата седница. 

Покана со предлог на дневниот ред и со матери-
јалите судот од став 1 на оваа точка доставува до 

другите судози најдоцна на 15 дека пред денот опре-
делен за одржување ла Заедничката седница. 

10. Ео вргмето помеѓу две Заеднички седници 
секој суд може да доставува до судот кој е овластен 
Lia свикување на Заедничката седница прашања, што 
ќе се разгледуваат на наредната седница./При'тоа, 
по правило, треба да даде свое мислење за начинот 
на решавање на поставените прашања.. 

Судот овластен да ја свика Заедничката седница 
треба да ги вклучат прашањата од став 1 на оваа 
точка во предлогот на дневниот ред за наредната, 
седница. 

11. Секој, суд може да бара да се свика Заеднич-
ка седница. Во барањето судот мора да предложи 
дневен ред и свој став за прашањата што ќе се раз-
гледуваат. Судот овластен да свика Заедничка сед-
ница ја свикува Заедничката седница со претходна 
согласност на судовите. 

12. Заедничката седница може да се одржи ако 
се присутни делегациите од најмалку пет судови. 

13. На Заедничката седница претседава деле-' 
гатот на судот овластен да ја свика Заедничката сед-
ница ако делегациите не се договорат поинаку. На 
почетокот на работата на Заедничката седница де-
легациите го утврдуваат дневниот ред. Дополнение 
или промена на дневниот ред може да предложи 
секоја делегација на Заедничката седница. Дневниот 
ред на Заедничката седница може да се дополни или 
да се менува само во согласност со сите делегации. 

Во дневниот ред на Заедничката седница се вне-
сува како посебна точка усвојувањето на записни-
кот од претходната Заедничка седница. 

14. Делегатите на Заедничката седница ги раз-
гледуваат прашањата што се на дневен ред и ги' 
усогласуваат ставовите на делегациите за да постиг-
нат согласност. По потреба го проверуваат степенот 
на согласност со претходно изјаснување. При из-
јаснувањето, делегацијата на секој суд има по еден 
глас. 

15. Се смета дека правното мислење или ставот 
за прашање што е претресуваат на Заедничка сед-
ница е прифатен ако е постигната согласност на сите 
присутни делегации на судовите. 

Делегацијата на суд што не присуствувала на 
Заедничката седница има право и должност, во рок 
од 30 дена од денот на известувањето за заземеното 
мислење или став, да даде свое мислење. Ако во тој 
рок не даде свое мислење, се смета цека таа деле-
гација е согласна со мислењето или ставот прифатен 
на Заедничката седница. 

16. Разгледувањето на одделно прашање што е 
на дневен ред на Заедничката седница може да се од-
ложи за една од наредните заеднички седници, ако 
делегацијата на одделен суд има намера да изврши 
дополнителна консултација. 

17. Ако одделни судови различно толкуваат со-
јузен пропис и поради тоа доаѓа до различна суд-
ска практика, па на Заедничката седница не се по-
стигне согласност4 за уедначување на судската прак-
тика, Заедничката седница ќе го извести доносите-
лот на прописот за различното толкување на про-
писот и може да предложи спорното прашање да се 
реши по законски пат. 

18. Судот што во »практиката отстапува од прав-
ното мислење или став прифатен на Заедничката 
седница,- треба за тоа и за причините поради кои не 
го применува прифатеното правно мислење или 
став, да ги извести другите судови најдоцна на на-
род!-ата Заедничка седница. 

19. Во текот на Заедничката седница се води за-
писник. Во записникот се внесуваат битните пода-
тоци за текот на Заедничката седница, за дискуси-
јата, за предлозите, како и за прифатените прагпи 
мислења и ставови. Записникот се доставува до спте 
судови во рок од 15 дена од денот кога е одгатна 
Заедничката седтшца. Записничарот го обезбедува 
судот што ја свикал Заедничката седница. 
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20. Секој делегат има право да бара исправка 
на записникот за текот на Заедничката седница око 
смета дека во записникот неправилно се формули-
рани прифатените заклучоци, ставови или предлози, 
или ако неговото излагање погрешно е внесено во 
записникот. 

21 За правното мислење и за ставовите прифа-
тени на Заедничката седница води евиденција судот 
овластен да ја свика Заедничката седница. 

Заедничката седница може да одлучи прифате-
ните правни мислења и ставови да се објават. 

22. Заедничката седница во 1976 година ја свика 
Судот на здружениот труд на Словенија. 

23. Овој договор влегува во сила со денот на 
потпишувањето. 

24. Овој договор се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ '. 

3 декември 1976 година 
Љубљана 

За Судот на здружениот 
труд на Босна и 

Херцеговина 
претседател на судот, 

Назим Е?хинефенднќ, е. р. 

За Судот на здружениот 
труд на Македонија 

претседател на судот, 
Душан Георгиев, е. р. 

За Судот на здружениот 
труд ћа Словенија 

претседател на судот, 
Јоже Пернуш, е. р. 

За Судот на здружениот 
труд на Србија 

претседател на судот, 
Љубисав Стојанови!?:, е о. 

За Судот на здружениот 
труд на Хрватска 

претседател на судот, 
Томазо Добриќ, е. р. 

За Судот на здружениот 
труд на Црна Гора 

претседател на судот, 
Томислав Кнежевиќ, е. р 

За Судот на здружениот 
труд на Автономна 
Покраина Војводина 
заменик-претседател 

на судот, 
Александар Јовичин, е. р. 

811. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНИ ЗА РАМНО ПЛЕТЕЊЕ И ДОРАБОТКИ МА-

ШИНИ ЗА ТРИКОТАЖА 

1. Претстаеикот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 29 јуни 1976 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затече-
ните цени за машини за рамно плетење и доработки 
машини за трикотажа, со тоа што производителската 
организација на здружен труд да може да ги зголеми 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, така што највисоките продаж-
ни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/парче 
1) рачна машина за плетење, за домаќин-

ство, супер-стандард-72 3.080 
2) ра чир мешина за плетење, за индустри-

ја, тил 608 15.628 
3) полурвтоматска машина за плетење 

Т-608/ПА 38.435 
4) автоматска машина МА-183 130.105 
5) автоматска машина А-200 173.310 
6) автоматска машина „Стандард-Силвиа 

ТР" 226.570 
7) автоматска машина „Силвиа-Супер" 258.935 
8) автоматска машина „Силвиа-Супер 

ТР-2" 318.280 
9) машина за шиење трикотажа кетле-

рица 31.290 
10) Машина за парање, со 4 вретена 6.300 
11) машина за парање, со 6 вретена . 7.985 
12) машина за парање, со 12 вретена 11.890 
13) шпулмашина 10.750 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4208 од 15 декември 
1976 година. 

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

Претставник на производителот: „Стандард" — 
— Осиек. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
19 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

812. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗ-
НИ, ШАМОТНИ, С ИЛ ИК А И ДОЛОМИТНИ ОГНО-

ОТПОРНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 јули 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затече-
ните цени за базни, шамотни, силика и доломита^ 
огноотпорни производи, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, до 7,55%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3724 од 10 декември 
1976 година. ?; 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот еа објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се- применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Магнохром" 
— Кралево, „Шамот" — Аранѓеловац, „Силика" 
— Гостивар, „Кремен" — Ново Место, „Термит" 
— Домжале и „Загорка" — Еедековчика. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје и 
„Ватростална" — Зеница. 

813. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИ-
ЉУ ШК АРИ, ОПРЕМА И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕ-

ЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 август 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за виљушкара, опрема и нивни ре-
зервни делови, со тоа што производителските орга-
низации на -здружен труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, до 8°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3097 од 15 декември 
1976 година. 

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

Претставници на_ производителите: „Индос" — 
Љубљана, „Литострој" — Љубљана, „Примат" 
—Марибор и „Победа" —- Н О Р И Сад. 
Претставници на купувачите-потро^ттуипчи: 14 
куттувачи-потрошувачи потписници га Спогод-
бата. 

814. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАСНИ 
ПРОТО Ч Ш ! ГРЕЈА ЧИ НА ВОДА, ГАСНИ ЦЕН-
ТРАЛНИ ЕТАЖНИ ГРЕЈА ЧИ И ГАСНИ КОМТШ 
ЦЕНТРАЛНИ ЕТАЖНИ ГРЕЈАЛИ, ДОДАТНА ОП-
РЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ ПРОИЗ-

ВОДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 7 октомври 1976 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гаши проточни грејани на вода, 
гасни централни етажни грејани и гасни комби 

централни етажни грејани, додатка опрема и ре-
зервни делови за тие произведи, со тоа што ггроиз-
всдителската организација на здружен труд да може 
да ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 8%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3431 од 15 декември 
1376 година. 

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

-Претставник на производителот: Електро стројно 
подмет је „ТИКИ" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрсшувачи: 13 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

815. 

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

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

БЕСТНА ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 29 јуни 1976 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за азбестни производи, со тоа што 
произоодителските организации на здружен труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за: 

1) азбестно платно и ленти до 12.8% 
2) азбестна конфекција до 12,6°/о 
3) азбестен изолационен материјал 

(плетеница врвки и др.) до 14,5°/о 
4) азбестни облоги, кочници и с т а -

пици до 9,2% 
5) азбестна филтер-маса до 5,9% 
6) азбестни металопластични затиначи до 8,2% 
7) теснит (клингерит) плочи и тоа: 

а) теснит 5, теснит 10 и теснит М-
#-електро до 6;9% 

б) теснит-кемит, теснит-уиит, тес-
тот-со лвент и теснит-солвенит 
НР до 9.4% 

в) теснит 25 и теснит 100 до 10.2% 
г) теснит-армит, теенит-армит ЗОО к 

теснит-армит 1001 Дб 1^2% 
8) азбестно предиво Д° 8*9% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за пени, со решение бр. 2842 од 10 декември 
1976 година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Југоазбест*1 

— Младеновац, „Азбест" Плоче, „Донит" — 
— Медводе, „Унис-Ферос" — Сребреница и 
„Фпаз" — Прокупле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Фамос" — Сараево, „21 Мај" — Раковица, 
„Томос" — Копер, „Возила-Горица" — Горица, 
ИМВ — Ново Место, „Агроопрема" — Белград, 
„Југоауто" — Белград, „Аутомакедонија" -ч 
—Скопје, „Технохемија" — Белград, „Пољоопч 
скрба" — Загреб, „Аутохрватска" — Загреб, 
„Аутоцентар" — Загреб, „Агротехника" — За-
греб, „Бродомеркур" — Сплит, „Бродоматеријал" 
— Риека, „Пољоопрема" — Сараево, „Боснаауто" 
— Сараево, „Фероелектро" — Сараево, „Разви-
так" — Матковиќ, „Астра" — Љубљана, „Хемо" 
— Љубл^ана, „Унискомерц"— Сараево и „Трго-
ауто" — Копер. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ЧЛЕН 7 СТАВ 1 И ЧЛЕН 9 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА 
ГИ ИСПОЛЗУВААТ ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ", БР. 20/75) 

I. Уставниот суд на Југославија по сопствена 
иницијатива со решението бр У 635/75 и 73/76 од 19 
мај 197в година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на член 7 став 1 и член 9 
од Правилникот за здравствените услови што мо-
раат да ги исполнуваат возачите на моторни возила 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/75). 

Оценувајќи ја уставноста и законитоста на ос-
порените одредби од Правилникот, Уставниот суд 
на Југославија, врз основа на одговорот на реше-
нието за поведување постапка и јавната расправа 
одржана ка 14 октомври 1976 година, утврди дека 
со член 7 став 1 од Правилникот е Пропишано 
здравствен преглед на кандидатот за возач или на 
возачот на моторно возило да вршат лекар по оп-
шта медицина, психолог, лекар специјалист за 
очни болести и лекар специјалист невропсихијатар, а 
дека со член 9 од Правилникот е пропишано уве-
рение за здравствената способност на кандидатот за 
возач, односно за возач на моторно возило, со кое 
е утврдена неговата телесна и душевна способност 
за управување со моторно возило од определена 
категорија, што се поднесува до надлежниот орган 
заради добивање, односно продолжување на важе-* 
љето на возачка дозвола, не смее во времето на 
поднесувањето да биде постаро од 6 месеци. 

Претседателот на Сојузниот комитет за сообра-
ќа ј и врски, во одговорот на решението за поведу-
вање постапка, изјави дека со одредбата на член 7 
став 1 од Правилникот го пречекорил овластување-
то од одредбата на член 220 алинеја 3 од Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74). Во пог-

лед на одредбата на член 9 од Правилникот, меѓу-
тоа, смета дека не се пречекорени наведените ов-
ластувања, бидејќи одредбата не е од формална* 
туку од материјална природа, бидејќи уредува оп-
ределени здравствени услови заради добивање, одн 
носно продолжување на важењето на возачка доз-
вола. 

II, Според член 281 став 1 точка И од Уставот, 
на СФРЈ, федерацијата, преку сојузните органи, ги 
уредува основите на безбедноста на сообраќајот. 
Според член 273 ^т . 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 
органите во републиките и автономните покраини 
ги извршуваат и се одговорни за извршувањето на 
сојузни закони со кои федерацијата само уредува 
определени односи, за која цел можат да донесу-
ваат прописи за нивно извршување. Според Стар 2 
од тој член, сојузните органи можат, ако за тоа 
изречно се овластени со сојузен закон и во гра-
ниците определени со тој закон, да донесуваат про-
писи за техничките мерки и за водење евиденција; 
како и други прописи за извршување на сојузни 
закони со кои во интерес на целата земја се обезбе-
дува единствено спроведување на тие закони. 

Со пропишувањето во член 7 став 1 од Правил-
никот кои лекари вршат здравствен преглед на; 
кандидатите за возачи, и на возачите на мотори** 
возила, а во член 9 од Правилникот уверението,-
издадено врз основа на таков преглед, да може да; 
се користи за добивање, односно за продолжување* 
на важењето на возачка дозвола само ако не е по-
старо од шест месеци, пречекорени се овластувања-
та од член 220 алинеја 3 од Законот за основите 
на безбедноста на сообраќајот на -патиштата, како 
и овластувањата определени со уставот за донесу-
вање прописи за извршување на сојузните закони 
од член 273 став 2 од Уставот на СФРЈ. 

Со член 166 став 2 од Законот за основите 'на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата е пропи-
шан како единствен основен услов во поглед на 
здравствените прегледи на возачите, тие прегледи 
да ги вршат здравствените установи што се оспо-
собени и опремени така што да можат успешно да 
ги извршат. Бидејќи органите на републиките и ав-
тономиите покраини го уредуваат и обезбедуваат 
извршувањето на законите за безбедноста на сооб-
раќајот на патиштата тие пропишуваат кои лекари 
ги вршат тие прегледи. Поради тоа претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски ги прече-
корил уставните и законските овластувања кога, 
врз основа на овластувањето да ги пропише здрав-
ствените услови што мораат да ги исполнуваат кан-
дидатите за возачи и возачите на моторни возила, 
пропишал и кои лекари ги утврдуваат тие услови. 

Овластувањето на функционерот на сојузниот 
орган на управата да донесе поблиски прописи за 
здравствените услови, што како основни услови 
единствено за целата територија на СФР Југослави-
ја мораат да ги исполнуваат возачите на моторни 
возила, не содржи основ тој функционер да го про-
пише и рокот во кој уверението за душевната и те-
лесната способност на кандидатот за возач и на 
возачот на моторни возила може да се користи за 
добивање на возачка дозвола. Со член 154 од За-
конот за основите на безбедноста на сообраќајот на 
патиштата е пропишан како основен услов возач-
ката дозвола да се издава со ограничен рок на ва-
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жење од 5 години, а со член 152 став 1 точка 1 од 
•тој закон е пропишано возачката дозвола" да му се 
Издава и на лице што, помеѓу другото, го исполнува 
и условот да е душевно и телесно способно да упра-
вува со моторно возило. Начинот на утврдувањето 
на душевната и телесната способност на возачите на 
моторни возила, може да се регулира само со закон. 
Според тоа од овластувањето за донесување на по-
блиски прописи за здравствените у с л о в и Ш То мо-
раат да ги исполнуваат кандидатите за возачи и 
возачите на моторни возила содржани во член 220 
алинеја 3 од Законот за основите на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата, не може да се изведе 
заклучок дека функционерот што раководи со со-
јузниот орган на управата е овластен и да пропише 
во кој рок уверението за душевната и телесната 
способност на возачот на моторно возило може да 
се користи за добивање на возачка дозвола. 

III. Со оглед на изложеното, а врз основа на 
член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат член 7 став 1 и член 9 од Пра-
вилникот за здравствените услови што мораат да 
ги исполнуваат возачите на моторни возила („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/75). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе од-
луката во состав: претседател на Судот Никола Се-
кулиќ и судии Милорад Достанић Радивое Главиќ, 
д-р Арпад Хорват, Радојка Катиќ, Димо Кантарџис-
Ки. Владимир Кривиц, Гуро Меденица, Чедомил Ми- ч 

Лиќевиќ, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Бори-
вое Ромиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи. 

У бр. 635/75 и 73/76 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулић, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ШТО СЕ НАЗНАЧУВА ОД 
РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИ-
ТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРА-

ИНСКИ ОРГАНИ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојуз-
ниот комитет за здравство и социјална заштита д-р 
божидар Чолаковић а за член на тој Комитет се 
Назначува д-р Мехмет Беграци, член на Извршниот 

совет на Собранието на САП Косово и покраински 
секретар за здравство и социјална политика. 

Е. п. бр. 942/76 
, 4 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОР-
ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ШТО СЕ НАЗНА-
ЧУВА ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РА-
БОТНИЦИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ 
И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ, ОДНОСНО ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и воените ин-
валиди Анѓелко Ковачевиќ, а за̂  член на тој Ко-
митет се назначува Гуро Радоњиќ, директор на Ре-
публичката управа за боречки и инвалидски работи 
на СР Босна и Херцеговина. 

Е. ћ. бр. 943/76 
4 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БиедиЦ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВА-
ЊЕ, ШТО СЕ НАЗНАЧУВА ОД РЕДОТ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СООДВЕТНИ-
ТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ, 

ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за труд и вработување Вукола Василевић 
а за член на тој комитет се назначува Драгослав 
Турановиќ, заменик-републички секоетао за труд, 
здравство и социјална заштита на СР Црна Гора. 

Е. п. бр. 944/76 
4 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен еовет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 декември 1976 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Гвинеја 
Бисао 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Liiir Cabral, претседател на Државниот совет на 
Републиката Гвинеја Бисао. 

Бр. 44 
28 мај 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република .Аргентина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ernesto Luis Enrike de la Gvardia, извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Републиката Арген-
Titria во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Бр. 46 
2 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јоекп Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страдаа 

800. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за располагањето со девизите во 
текот на изведувањето на инвестициони 
работи во странство, за пресметувањето 
на трошоците на работењето и за утврду-
вањето на добивката — — — — — 1717 

801. Одлука за измена на Одлуката за посеб-
ната девизна квота за увоз на опремата 
за која се обезбедуваат средства од Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни пок-
раини во 1974 и 1975 година — — — — 1719 

802. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Newsweek" — 1719 

803. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,,Katoli§ki glas" 1719 

804. Решение за југословенските стандарди за 
нисконапонски топливи осигурувачи — 17 L9 

805. Решение за југословенските стандарди за 
тркалезна бакарна лак-жица — — — 1719 

806. Решение за измена на југословенскиот 
% стандард за шпорети, трпезни варила и 

слични направи — — — — — — — 1720 
807. Договор за минималните откупни цени и 

за единствените премии за кравјо и овчо 
млеко — — — — — — — — — 1720 

808. Договор за усогласување на мерките на 
даночната политика заради поттикнување 
на развојот на научноистражувачката ра-
бота, пронаоѓањето и техничките унапре-
дувања — — — — — — — — — 1721 

809. Договор за намалување на судските так-
си во стопанските спорови — — — — 1722 

810. Договор за работата на заедничката сед-
ница на делегатите на највисоките судови 
на здружениот труд во републиките и ав-
тономните покраини — — — — — 1723 

811. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини за рамно плетење и доработни 
машини за трикотажа — — — — — 1724 

812. Спогодба за промена на затечените цени 
за базни, шамотни, силика и доломитни 
огноотпорни производи — — — — — 1724 

813. Спогодба за промена на затечените цени 
за виљушкара опрема и нивни резервни 
делови — — — — — — — — — 1725 

814. Спогодба за промена на затечените цени 
за расни проточни грејачи на вода, гасни 
централни етажни грејачи и гасни ком- ^ 
би централни етажни грејачи, додатна 
опрема и резервни делови за тие произ-
води — — — — — — — — — 1725 

815. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестни производи — — — — — 1725 

Одлука за оцена на уставноста и закони-
тоста на член 7 став 1 и член 9 од Пра-
вилникот за здравствените услови што 
мораат да ги исполнуваат возачите на мо-
торни возила („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/75) — — — — — — — — 1726 

Назначувања и разрешувања — — — — — 1727 
Одликувања — — — — — — — — — 1728 


