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БРОЈ 49 ГОД. XXXV 

Цена на овој број е 18 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
ѕоо динари - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. I. Пошт. фах 226. -
Телефони: централа в50-155: Уредниш-
тво 651 855; Служба за претплата 
851 732: Комерцијален сектор 651 671: 

Телекс 11756 

728. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРА-
ДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НА-
РОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за Наградата на Анти-
фашистчкото веќе на народното ослободување на 
Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 септември 1979 
година. 

Д Р бр. 800 
26 септември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

,Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 

ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

, Член 1 
Наградата на Антифашистичкото веќе на на-

родното ослободување на Југославија е посебно оп-
штесткено признание што се доделува заради јавно 
истакнување на најзначајните достигања што се од 
општо значење за развитокот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, заснована врзг 
власта и самоуправувањето на работничката класа 
и на сите работни луѓе и врз рамноправноста на на-
родите и народностите на Југославија, и поттикну-
вање за нивно создавање во сите области на живо-
тот и работата а заради одржување континуитет во 
натамошниот револуционерен развиток на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија поме-
ѓу делата на социјалистичката револуција утврдени 
со одлуките на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија и работата на со-
времените генерации и заради трајно сеќавање на 
тие дела и тие одлуки. 

Член 2 
Наградата на Антифашистичкото веќе на на-

родното ослободување на Југославија (во натамош-

ниот текст: Наградата на АВНОЈ) се доделува за 
објавени дела и други највисоки достигања што се 
од општо значење за унапредувањето на условите 
на животот и работата на работните луѓе и граѓа-
ните и на нивното научно, културно, уметничко и 
друго творештво и за развој на социјалистичките 
самоуправни односи во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, за негување и продлабо-
чување на братството и единството на народите и на-
родностите на Југославија и за јакнење на нејзи-
ниот углед во сзетот. Член 3 

Наградата на АВНОЈ и се доделува, под еднак-
ви услови утврдени со овој закон, на организација 
на здружен труд или на друга самоуправна органи-
зација или заедница, на општествено-политичка ор-
ганизација или на друга општествена организација, 
на здружение на граѓани, на работен човек или 
на граѓанин — како поединец или на група творци. 

Член 4 
Наградата на АВНОЈ се доделува секоја година. 
Во една година може да се додели, по правило, 

само една Награда на. АВНОЈ за објавено дело или 
друго највртсоко достигање во една област на жи-
вотот и работата. 

Член 5 
Наградата на АВНОЈ се доделува на поединец 

или на група творци во форма на диплома и парич-
на награда. 

Наградата на АВНОЈ и се доделува на органи-
зација на здружен труд или на друга самоуправна 
организација или заедница, на општествено-поли-
тичка организација или на друга општествена орга-
низација ИДИ на здружение на граѓани во форма на 
диплома и плакета на Антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија. 

Член 6 
Кога Наградата на АВНОЈ се доделува на гру-

па творци, на секој член од таа група му се дава 
диплома. 

Паричната награда што и припаѓа на групата 
творци од став 1 на овој член им се дели на члено-
вите од таа група во еднакви износи, ако не се спо-
годиле поинаку. 

Член 7 
Имињата на добитниците на Наградата на 

АВНОЈ се објавуваат на 29 неомври, во годината во 
која се доделува. 

Член 8 
Одлуката за доделување на Наградата на АВНОЈ 

ја донесува Одборот за Наградата на Аитифашис-
тичкото веќе на народното ослободување на Југо-

Р-
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славија (во натамошниот текст: Одборот) во соглас-
ност со одредбите на овој закон. 

Член 9 
Одборот го сочинуваат по три члена од секој а 

република и по два члена од секоја автономна по-
краина, а што ги избира собранието на републиката 
односно собранието на автономната покраина. 

Членовите на Одборот имаат заменици што се 
избираат според истата постапка како и членовите 
на Одборот. 

Членовите на Одборот и нивните заменици се 
избираат на две години. 

Претседателот на Одборот го именува Собрани" -
ето на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија од редот на членовите на Одборот. 

Претседателот на Одборот се именува на една 
година по редослед со кој се обезбедува рамномерна 
застапеност на републиките и автономните покраини 
во вршењето на таа функција. 

Одлуката за именување претседател на Одбо-
рот, како и изборот на членови на Одборот, се об-
јавуваат во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 10 
Одборот е самостоен во работата. 
Одборот донесува одлуки со мнозинство гласови 

на своите членови. 
Одборот донесува деловник за својата работа. 

Член И 
Заради прибавување стручно мислење за делата 

и другите достигања за кои се дадени иницијативи 
и предлози за доделување на Наградата на АВНОЈ 
Одборот може да формира стручни комисии. 

Членовите на^ стручната комисија Одборот ги 
именува од редот на научните, стручните и јавните 
работници од секоја република и автономна по-
краина. 

Одборот може за дадените иницијативи и пред-
лози за доделување на Наградата на АВНОЈ да бара 
и мислење од соодветните научни и стручни орга-
низации или поединци. 

Одборот може да ги објави примените иниција-
тиви и предлози за доделување на Наградата на 
АВНОЈ ако смета дека за нив е потребно да се спро-
веде јавна дискусија. 

Член 12 
Иницијатива за доделување на Наградата на 

АВНОЈ можат да дадат рботниците во организациите 
на здружен труд и во други самоуправни организа-
ции и заедници, работните луѓе во месните заедни-
ци и самоуправните интересни заедници, стопански-
те комори и други општи здруженија, научните и 
стручните организации, општествено-политичките 
организации и други општествени организации, 
здруженија на граѓаните и поединци. 

Иницијативата од став 1 на овој ,член мора да 
биде образложена. 

ИБИЦИјативата од став 1 на овој член се подне-
сува преку надлежното општествено тело во репуб-
ликата односно во автономната покраина, а може да 
се поднесе и непосредно /(о Одборот. 

Одборот ги доставува до надлежните општестве-
ни тела во републиките и автономните покраини 
иницијативите за доделување на Наградата на 
А Е МОЈ што се упатени непосредно до Одборот. 

Иницијативата од став 1 на овој член може да 
се /Т".стати катодна до 31 мај во годината во која се 
ДО,-,слуг,а Наградата на АВНОЈ. 

Член 13 
Одборот соработува со надлежните општествени 

тела во републиките и автономните покраини што 
ги разгледуваат иницијативите и ги утврдуваат пред-
лозите во постапката за. утврдување на кандидати-
те за Наградата на АВНОЈ во согласност со одред-
бите на овој закон. 

Член 14 
Наградата на АВЦОЈ им се предава на добит-

ниците. на свечена седница на Одборот. 
На свечената седница Одборот поднесува образ-

ложенија за доделување на Наградата на АВНОЈ, 
што се објавуваат. 

Член 15 
Средствата за Наградата на АВНОЈ и за рабо-

тата на Одборот се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата. 

Средства за Наградата на АВНОЈ можат да 
дадат и работните луѓе и граѓаните, како и органи-
зациите на здружен труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници, здруженијата на граѓаните и 
други правни лица во вид на подароци или завеш-
танија, 

Средствата за Наградата на АВНОЈ и за рабо-
тата на Одборот се водат на посебна сметка. 

^потрошените средства за Наградата на АВНОЈ 
во една' година се пренесуваат и се распоредуваат 
за иста намена во наредната година. 

Член 16 
Стручните и другите работи за потребите на Од-

борот ги врши сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на правосудството и организација 
на сојузната управа. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за Наградата на 
Антифашистичкото веќе на народното ослободување 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
51/65 и 59/72). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1980 

година. 

729. 

Врз основа на член 288 точка 2 и член 366 од 
Уставот на Социјалистичка. Федеративна Република 
Југославија, а во ррска со член 103 став 1 од Зако-
нот за Службата на општественото книговодство, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, а по прибавено мислење од Со-
јузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот 
собор од 26 септември 1979 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 27 септем-
ври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-

ТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I 
Се разрешува од должноста генерален директор 

на Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија Антон Полајнар, поради истекот на чети-
ри години од именувањето на таа функција. 
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П 
За генерален директор на Службата на опште-

ственото книговодство на Југославија се именува 
Милорад Бировлев, потпретседател на Стопанската 
комора на Југославија. . 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 193 
27 септември 1979 година 

, Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател на 
Соборот на републики" Претседател 

те и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

730. 

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од 
Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за Општествениот план на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот Совет на Собрани-
ето на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет 
на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот сове! 
За Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет 
на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово и Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОД-
СТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА НАФТА И ГАС 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА И НА 

ОБЈЕКТИТЕ НА КОНТИНУИТЕТОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Члан 1 
Поаѓајќи од досега спроведеното самоуправно 

спогодување и договарање за основите на планови-
те на организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници и од догова-
рањето за основите на плановите на републиките 
и автономните покраини, учесниците на овој дого-
вор ги утврдуваат заеднички интереси и целите 
што треба да се остварат во развојот на стопан-
ството на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 
година, кака насоки и ра^ки на мерките на економ-
ската политика и на други мерки, што треба да ги 
преземат органите на федерацијата, републиките 
и на автономните покраини за остварување на тие 
интереси и цели. 

Член 2 
Покрај мерките предвидени со овој договор, 

учесниците на овој договор се согласни да презе-
маат, по потреба, а во рамките на своите права и 
должности, и други мерки за спроведување на овоЈ 
договор. 

П. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ И ПОЛИ-
ТИКА НА РАЗВОЈОТ 

Член 3 
Заедничките интереси и цели во политиката 

на развојот на стопанството на нафта и гас се: 

1) долгорочно и сигурно обезбедување на по-
требните количества на нафта и гас од домашни 
извори и неопходен увоз на нафта и гас за пот-
ребите на стопанството, на населението и на од-
браната на земјата; 

2) максимално користење на домашни извори 
на нафта и гас врз основите на економската оправ-
даност и рационалност; 

3) поттикнување на научните истражувања и 
развој на технологијата во производството, тран-
спортот и потрошувачката на нафта и гас заради 
обезбедување на развојот на технологијата на ниво 
на остварените достигања во светот; 

4) воведување на современа техника и техноло-
гија чи организација, што ќе овозможат поголема 
ефикасност на стопанисувањето и намалување на 
трошоците на производството; 

^5) хармоничен развој на производството и пот-
рошувачката на нафта и гас што обезбедува опти-
мален развој во согласност со вкупниот развој на 
енергетиката во земјата; 

6) долгорочно непосредно поврзување на про 
^водителите и потрошувачите преку самоуправна 
интересни заедници и други форми на здружува-
ње; 

7) развој на економски најповолните транспорт-
ни системи на нафтата, гасот и на дериватите и нив-
ното поврзување со системите на соседните земји 
заради вклучување во меѓународните енергетски 
системи; 

8) поттикнување и унапредување на соработка-
та со одделни земји, а пред се со земјите во развој, 
врз база на реципрочни интереси и заемна корист; 

9) геолошки истражувања заради одржување 
и зголемување на резервите на нафта и гас и на 
континуитетот на нивната експлоатација; 

10) рационално искористување на нафта и гас 
во еќсплоатацијата, преработката, транспортот и 
потрошувачката; 

11) долгорочно обезбедување на стручни кадри 
за потребите на оптималниот развој на стопанство-
то на нафта и гас; 

12) обезбедување на што поголемо ангажирање 
на домашната машиноградба во изградба на капа-
цитетите на стопанството на нафта и гас под кон-
курентни услови; 

13) користење на современа технологија во про-
изводството, преработката, транспортот и потрошу-
вачката на нафта и гас под услови што обезбеду-
ваат заштита на човеко,вата средина. 

Член 4 
Заради остварување на заедничките интереси 

и цели, учесниците на овој договор се согласни, во 
рамките на развојот на стопанството на нафта и 
гас, приоритет во развојот да имаат: 

1) истражувањата и капацитетите за експло-
атација на суровината на нафта и гас во земјата и 
во странство; 

2) капацитетите за примарна и секундарна пре-
работка на нафта утврдени со овој договор (член 7), 
што го подобруваат рандманот на искористувањето 
на нафтата до односот 25:75 црни и бели продукти, 
вклучувајќи ги и капацитетите за дегазолинажа и 
десулфуризација; 

3) магистралните нафтоводи, гасоводи и продук-
товоди; 

4) капацитетите што овозможуваат континуитет 
на развојот на стопанството на нафта и гас во пр-
вите' години по 1980 година. 
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Ш. РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ш ПОТРО-
ШУВАЧКАТА НА НАФТА И ГАС 

Член 5 
Учесниците на овој договор оценуваат дека 

производството и потрошувачката на нафта и гас 
треба да изнесува' 

Во Во Во 
1975 година 1980 година 1985 година 

про- пот 
из- ро-
вод- шу-
ство вачка 

про- пот-
из- ро-
вод- шу-
ство вачка 

про- пот-
из- ро-
вод- шу-
ство вачка 

Сурова 
нафта 
— мил. тони 3,7 12,5 4,6 18,5 ' 6,0 26,0 
Природен 
гас 
— млрд .Nm3 16, 1,6 3,0 6,0 0,4 8,0 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
за остварувањето на предвиденото зголемување на 
производството е неопходно да се интензивира ис-
тражувањето на нафтата и на гасот во земјата. 

Член 6 
Учесниците на овој договор оценуваат дека е 

неопходно од увоз да се обезбедат следните коли-
чества на сурова нафта и природен гас: 

Во 1976 година Во 1980 година 

Сурова нафта 8,2 13,9 
Природен гас 
тлрд. Nm3 — 3,0 

Член 7 
Во периодот од 1976 до 1980 година ќе се из-

градуваат и ќе се завршуваат рафинерии и ќе се 
почне изградба на објектите на континуитетот чиј-
што распоред и обем по републиките и по автоном-
ните покраини треба да биде следниот: 

- во мил. тони — 

Републики односно Во 
автономни покраини 1975 година 

До 1980 година 
и со објектите 

-на континуи-
тетот 

СР Босна и Херце-
говина 1,95 4,20 

СР Македонија 2,50 
СР Словенија 0,60 2,00 
СР Србија, без ав-

тономните пок-
раини — — 

САП Војводина 3,00 8,50 
САП Косово — . — 

СР Хрватска 7,40 14,70 
СР Црна Гора -

В к у п н о : 12,95 31,90 

Учесниците на овој договор се согласни дека со 
изградбата на капацитетите на рафинериите на 
нафта до 31.9 мил,иони тони ќе биде обезбедена 
преработката на потребни количества на Сурова наф-
та до 1985 година. 

Во развојот на рафинерискмте капацитети за 
порастот на потрошувачката ( во периодот по 1985 
година, предност треба да имаат подрачјата на пот-
рошувачката кои не се доволно обезбедени со ка-
пацитети од овој вид. 

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваа* 
заинтересираните организации на здружен труд-
-производители и преработувачи на нафта, промет-
ните организации на здружен труд и потрошува-
чите на нафтените деривати да склучат самоуправ-
ни спогодби односно општествени договори со кои 
што врз доходовни односи ќе се утврдат нивните 
меѓусебни односи. 

Член 8 
Во согласност со започнатата програма за га-

сификација, учесниците на овој договор се согла-
сни потрошувачката на гас за започнатите прог-
рами за ратификација да ги подмирува од домаш-
ното производство и од увозот. Се оценува дека 
потрошувачката на природниот гас во 1980 година 
ќе достигне ниво од околу 6,7 млрд. Nm3 и на гасот 
од јаглен околу 0,4 млрд. Nm3, од што за програ-
мата за гасификација: 

— во млрд. Nm3 — 

Домашно 
произ-

водство Увоз Вкупно 

1. Програма на пр-
вата фаза на га-
сификацијата на 
СР. Србија 0,06 1,08 1Д4 

2. Програма на пр-
вата фаза на га-
сификацијата на 
САП Војводина 1,69 0,25 1,94 

3, Програма на пр-
вата фаза на га-1 
сификацијата на 
СР Босна и Хер-
цеговина — 0,32 0,32 

4. Програма за га-
сификација на 
СР Хрватска 1,25 0,60 1,85 

5. Програма за га-
сификација на 
СР Словенија - 0,75 0,75 

6. Програма за га-
сификација на 
СР Македонија 0,70 0,70 

В к у п н о : 3,0 3,70 6,70 

Гас од јаглев 
САН Косово 0,410 - 0,410 

В к у п н о : 
4 

0,410 

За намирување на предвидената потрошувачка 
на гас од член 5 на овој договор ќе се обезбеди увоз 
на дополнителни" количества на гас од 700 мили-
они Н т З до 1980 година. 

Ако не се обезбедат потребните количества 
на гас од увозот утврдени во став 1 на 
овој член, учесниците на овој договор се согласни 
да се изврши прераспределба на гасот од увоз до 
1980 година во рокови кои ќе бидат усогласени со 
техничко-технолошките можности за прифаќање 

на гасот ка ј потрошувачите во републиките и во 
автономните покраини според капацитетите на ,из-
градените гасоводи од овој член односно според 
реалните потреби на потрошувачите. 
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Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни до 1980 

родина да ги изградат следните магистрални гасо-
води во должина од 2.023 к т така што вкупните 
магистрални гасоводи до 1980 година ќе бидат 
2.815 к т , од што: 

Републики односно Во Во 
автономни покраини 1975 година 1980 год.ина 

- 130 
- 200 
— 624 

— 262 
140 627 

231 832 
120 140 

В к у п н о : 791 2.815 

Член 10 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

изградбата на капацитетите за производство, тран-
спорт и преработка од чл. 5, 7 и 9 од овој договор 
во периодот од 1976 до 1980 година, и за контину-
итетот на изградбата на капацитетите, е потребно 
да се обезбедат за развојот на стопанството на наф-
та и гас (за истражување, експлоатација и прера-
ботка на нафта и гас), вкупно 35 млрд. динари сме-
тајќи по цените од 1975 година. 

Член 11 
Учесниците на овој договор поаѓаат од тоа дека 

средствата од член 10 за изградба на капацитетите 
од чл. 5, 7 и 9 на овој договор ќе се обезбедуваат: 

1) од средствата на организациите на здружен 
труд кои изградуваат капацитети; 

2) со здружување на средствата на заинтереси-
раните организации на здружен труд; 

3) со насочување на средствата преку банките; 
4) со насочување на средствата од странски за-

еми, и кредити. 

IV. МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И 
ДРУГИ МЕРКИ 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни со сво-

јата активност, во согласност со соодветните сис-
темски закони и со политиката на економскиот и 
социјалниот развој на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, да го насочуваат и да го 
поттикнуваат создавањето на условите за побрзо 
здружување на трудот и средствата и на поволните 
услови за финансирање на договорениот развој на 
стопанството на нафта и гас. 

Учесниците на овој договор сметаат дека врз 
економски оправдани основи и со нивни мерки ќе 
се обезбедат услови за долгорочно поврзување на 
производителите и потрошувачите во самоуправни 
интересни заедници, како и преку други форми на 
соработка, заради здружување на трудот и сред-
ствата. 

Член 13 ' 
Со мерките на федерацијата за поттикнување 

на договорениот развој на дејностите од посебно 
значење за реализацијата на договорената поли-
тика на вкупниот развој на земјата во стопанството 
на нафта и гас ќе се поттикнува развојот до ни-
вото на капацитетите од чл. 7 и 9 и производството 
од член на овој договор, поаѓајќи од доследното 
применување на одредбите од чл. 20 и 21 на овој 
договор. 

Член 14 
,учесниците на овој договор со мерки, во рам-

ките на своите надлежности, ќе го иницираат и 
поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата 
за договорениот развој на стопанството на нафта и 
гас, со тоа што и со самоуправните спогодби на 
организациите на здружен труд, во рамките на бан-
ките и на други финансиски организации, дел од 
средствата на кредитниот потенцијал на банките да 
се насочува кон инвестициите за договорениот раз-
вој. 

Член 15 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни органите на федерацијата, во рамките на своите 
права и обврски, да ги обезбедат царинските 'кон-
тингенти за увоз на специфична опрема", во соглас-
ност со критериумите на тековната економска по-
литика што ги утврдува Сојузниот извршен совет 
согласно со член 49 од Царинскиот закон, а во спо-
годба со републиките и автономните покраини. 

Со царинските контингенти во смисла на став 1 
од овој член ќе се опфати увозот на специфичната 
опрема само за производство и капацитети што се 
опфатени со овој договор, со тоа што бенефицира-
њето ќе се однесува само на специфична опрема 
што не се произведува во земјата, или не се про-
изведува во доволни количества, врз основа на по-
себна самоуправна спогодба помеѓу домашните про-
изводители на опрема и корисниците. 

Обемот и условите на увозот на специфичната 
опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилансните можности на земјата и со платно-
билансните можности на републиките и на^ авто-
номните покраини. 

Член 16 
Организациите на здружен труд, врз основа на 

одредбите од овој договор и под условите предви-
дени во член 19 од овој договор, ќе го реализираат 
увозот на опремата од поголема вредност по основ 
на одредбите на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство. 

Учесниците на овој договор се согласни увозни-
ците на опрема за извршување на целите и зада-
чите од овој договор да обезбедат и обврска на пос-
тојаните испорачувачи на опрема во износи, што ,ќе 
се утврдуваат при склучувањето на договорите за 
увоз на опрема, да предвидат определен обем на 
увоз на југословенски стоки и услуги, што ќе биде 
и услов за користење на погодностите предвидени 
со овој договор. 

Извозот на стоките од став 2 на овој член ќе 
се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвести-
тори и производители на опрема и други стоки. 

Член 17 
Во рамките на девизниот систем и платн,иот би-

ланс на земјата, а во согласност со одредбите на 
Законот за девизното работење и крдитните односи 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија, без авто-

номните покраини 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 
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Со странство, учесниците на овој договор ќе обез-
бедат приоритет во користењето на странските кре-
'дитИ за изградба на капацитетите од чл. 5, 7 и 9 на 
овој договор. 

Покрај царините и другите увозни давачки, 
развојот на производството на нафта и гас ќе се 
штити и со други мерки во системот на економски-

те односи со странство. 
Во Смисла на економските односи со странство 

ќе 'се утврдат условите за стекнување и располага-
ње со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на 
девизните средства вложени во дејностите .предви-
дени со овој договор. 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни со мерките на економската политика и сз други 
мерки, во рамките на своите надлежности, да ја 

, олеснат изградбата на објектите од чл. 5, 7 и 9 на 
овој договор. 

Член 19 
Учесниците на овој договор се согласен, во сог-

ласност со системот и со политиката ка развојот, 
да поттикнуваат, односну да презе.маат заин-
тересираните организации на здружен труд да склу-
.чат самоуправни спогодби со кои ќе ги уредат пра-
шањата за здружување на трудот и средствата, за 
цените на производите и на други услови на разме-
на, за оптималното учество на домашната маши-
ноградба под конкурентни услови во и"градба на 
договорените капацитети, како и други прашања 
дае решавање е неопходно заради остварување на 
Заедничките цели и интереси, што се утврдени со 
овој договор. 

Учесниците на свој договор се согласни дека 
погодностите предвидени со овој договор ,можат да 
ги користат само организациите на здружен труд 
што ќе ги склучат самоуправните спогодби што се 
предвидени со овој договор и други самоуправни 
спогодби шта се склучуваат заради спроведување 
на овој договор. 

Член 20 
Учесниците на овој договор се обврзуваат 

дека ќе преземаат активности и мерки за поголема 
користење на домашните извори на енергија со кои 
ќе обезбедат растежот на производството и на уво-
зот на сурова нафта и на потрошувачката на наф-
тени деривати, да се остварува во согласност со 
политиката договорена во Општествениот план на 
Југославија за периодов од 1976 до 1980 година и 
се платно билансните можности на земјата. Заради 
тоа ќе се иницираат и соодветни активности на ос-
новните организации на здружен труд и на самоу-
правните интересни заедници. 

Заради рационализација на преработката на 
сурова нафта и потрошувачката на нафтени дери-
вати, ќе се забрза изградбата на договорените ка-
пацитети за секундарна преработка на нафта, на 
нафтоводи и гасоводи. 

Договорената политика на развојот на произ-
водсвото и преработката на нафта и гас, а посебно 
рационализацијата на потрошувачката на нафта 
и нафтени деривати, особено на мазутот, ќе 
се поддржи и со економски мерки, и тоа: со по-
литиката на цените, со даночната политика, со ца-
ринската политика и со други мерки. 

Член 21 
Увозот на сурова нафта и условите на неговата 

реализација ќе се усогласуваат секоја година со 
извршните совети на собранијата на републиките и 
со извршните совети на' собранијата на автономни-
те покраини при утврдувањето на енергетскиот би-
лане на Југославија. 

Во согласност со Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство, ќе се склучат самоуправни 
спогодби на основните и други организации^ на здру-
жен труд — производители, преработувачи, увозни-
ци и потрошувачи на сурова нафта и деривати^ со 
кои ќе се утврдат условите за реализација на уво-
зот и за распределба на нафтата на одделни орга-
низации на здружен труд^ водејќи сметка и за ра-
ционалното користење на рафинериските капаци-
тети, како и меѓусебни обврски и односи во здружу-
вањето на Јрудот и средствата врз принципите на 
доходовното поврзување и одговорноста за рамно-
мерно и под исти услови снабдување на пазарот со 
деривати на нафта. Овие самоуправни спогодби ќе 
се склучуваат најдоцна до крајот на ноември се-
која година. 

Надлежните органи во републиките и во авто-
номните'покраини преземаат обврска и одговорност 
дека ќе преземаат мерки самоуправните спогодби од 
став 2 на овој член во определен рок да се склучат 
во согласност со договорениот енергетски биланс на 
Југославија. 

Ако самоуправните спогодби од став 2 на ОБОЈ 
член не се склучат, Сојузниот извршен совет, по 
извршената соработка со извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, ќе преземе 
мерки во рамките на својава надлежност. 

Учесниците на свој договор се обврзуваат дека 
ќе иницираат и, во рамките на своите надлежнос-
ти, ќе преземаат мерки за конституирање на заед-
ница на здружениот труд за меѓусебна планска и 
деловна соработка на организациите на здружен -
труд за производство, преработка и промет на 
нафта и тас и на другите заинтересирани органи-
зации л заедници. 

Член 22 
Учесниците на овој договор, во -рам-ките на сво-

ите надлежности, ќе обезбедат, при. изградба на нови 
и при реконструкции и работа на постојните капа-
цитети, да се применуваат мерки за зачувување на 
природните и со труд создадените вредности нз 
човековата средина и да се спречува загадување 
на воздухот, почвата, водите, морето и др. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се обврзуваат да 

го организираат следењето на остварувањето на зае-
дничките интереси и цели, што се утврдени со овој 
договор, како и да се известуваат меѓусебно за сос-
тојбата и за проблемите во спроведувањето на овој 
договор. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување иа праша— 
њата и односите, што се предмет на овоj, договор 

како и за неговата измена. 

Член 25 
Овој договор го потпишаа прететавниците наа 

Сојузниот извршен совет, на извршните совети на 
собранијата на републиките и на извршните с о в е т и 
на собранијата на автономните покраина, во соод-
ветен број идентични примероци коишта се сметаат 
како автентични текстови. — 
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Член 26 
Овај договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат Себранието на 'СФРЈ, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

Член 27 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет," 
t Стојан Маткалиев, с. р. 

член на СИС PI претседател на Соју-
зниот комитет за енергетика и инду-

стрија 

За Извршниот совет на Собранието 
на vCP Босна и Херцеговина, 

Лука Релиќ, с. р, 
директор на Републичкиот завод за 

општествено планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР "Црна Гора, 

Авдул Курпејовиќ, с. р. 
директор на Републичкиот завод за 

планирање 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

д-р Мато Црквенац с. р. 
член на Извршниот совет на Саборот 
и генерален директор на Републич-

киот завод за планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
ка СР Македонија, 

' Павле Тасевски' с. р. 
директор на "Републичкиот завод за 

општествено планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Мартин Кошир, с. р. 
републички секретар за народна 

одбрана 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Д-р Жнеана Олбина с. р. 
член на Републичкиот извршен со-

вет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Салајдин Једраски, с .р. 
член на Извршниот совет и покраин-

ски секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Добривој Радиќ. с. р. 
претседател на Покраинскиот ком-

итет за општествено планирање 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Соди j а листичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото планира-
ње и за Општествениот план на Југославија и со-
гласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО i f ПРЕ-
РАБОТКАТА НА НАФТА И ГАС! ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 197Ѕ ДО 1986 ГОДИНА И НА ОБЈЕКТИТЕ НА 

КОНТИНУИТЕТОТ 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на про-
изводството и преработката на нафта и гас во пе-
риодот од 1976 до 1980 година и на објектите на кон-
тинуитетот што го склучија Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, и го потврдија собранијата на 
сите републики и автономии покраини. 

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

v Собрание на СФРЈ 

АС бр. 182 
27 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с.' р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

731. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа и 
усвои Информацијата за договорите што се 
склучуваат врз основа на Уставот на СФРЈ 
— со предлог на заклучоците — и врз ос-
нова на член 136 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 2i9 од Деловникот на Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Договорите на републиките, автономните по-
краини, општините и другите општествено-полити-
чки заедници се еден од најзначајните облици на ос-
тварување на заедничките интереси на народите и 
народностите и на работните луѓе и граѓаните во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
утврдени во Уставот на СФРЈ. Со нив, врз начелата 
"на рамноправност и непосредност, се обезбедува 
остварувањето на тие заеднички интереси, а со тоа 
и развојот на социјалистичките самоуправни опште-
ствено-економски и други односи, како и развојот 
на односите во федерацијата врз начелата на Уста-
вот на СФРЈ. 
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Со оглед на ваквата улога и значење на догово-
рите, овој облик на остварување на заедничките ин-
тереси на народите и народностите и на работните 
луѓе и граѓаните и во иднина треба да се поттикну-
ва и развива. ' 

2. Врз основа на Уставот на СФРЈ (член 244 став 
2 алинеја 3), републиките, автономните покраини и 
другите општествено-политички заедници со дого-
вор ги остваруваат заедничките интереси на наро-
дите и народностите и на работните луѓе и граѓаните 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија што се утврдени со Уставот на СФРЈ. 

Врз основа на член .244 став 2 алинеја 3 од Уста-
вот на СФРЈ, федерацијата, како општествено-пб-
литичка заедница не може да биде субјект, ниту неј-
зините органи учесници во склучувањето на дого-
вори. 

3. Во согласност со одговорноста на органите во 
републиките и автономните покраини за извршува-
ње на сојузни закони и други прописи и општи акти, 
сојузните органи, во рамките на правата и должно-
стите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен за-
кон, со договор со соодветните органи во републи-
ките и автономните покраини можат да ги уреду-
ваат меѓусебните односи само во поглед н,а извршу-
вањето на соју-зни закони, други пропиен.и општи 
акти (член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ): Тргну-
вајќи од тоа дека во смисла на оваа одредба од 
Уставот на СФРЈ односите помеѓу сојузние орга-
ни и органите во републиките и автономните покра-
ини во поглед на извршувањето на сојузни закони и 
други прописи и општи акти ое засновуваат врз со-
работка, известување и договарање, камо метод за 
остварување на меѓусебните односи, тоа, по потреба, 
извршните и управните органи на феде-рацијата и 
надлежните органи во републиките и автономните 
-покраини, по исклучок, можат да склучуваат и до-
говори за , извршување на сојузна закони и други 
прописи и општи акти. 

4. Тргнувајќи од значењето на договорите за из-
вршување на сојузни закони и други прописи и оп-
шти акти и од правата, должностите и одговорно-
стите на надлежните сојузни органи во извршуваг 
њето на тие закони и. други прописи и општи акти, 
надлежниот сојузен орган е должен, во подготвува-
њето и спроведувањето на договорите, да соработу-
ва и со други соодветни сојузни органи, со Стопан-
ката комора на Југославија, со самоуправни орга-
низации и заедници и општествено-политички орга-
низации во федерацијата, како и со научни и струч-
ни организации. 

. Сојузните органи се должни, во "остварувањето 
на своите права и должности, да ја поттикнуваат 
соработката, меѓусебното известување и договарање 
со надлежните органи во републиките и автоном-
ните покраини во поглед на извршувањето на со-
јузни закони и други сојузни прописи и "општи акти 
во согласност со Уставот на ,СФРЈ утврдената од-
говорност на сојузните органи и на органите во ре-
публиките и автономните покраини. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
задолжува Сојузниот извршен совет, во соработка 
со други соодветни органи во федерацијата како и 
со органи во републиките и автономните покраини, 
за спроведувањето на договорите во чие склучува-
ње учествувале органи на федерацијата да подготви 
анализа и да ја поднесе до Собранието на СФРЈ на 
разгледување до 30 април 1980 година. 

Сојузниот извршен совет е должен повремено 
да го известува Собранието на СФРЈ за состојбата 
и проблемите во спроведувањето на институтот на 
договарање што се остварува врз основа на член 244 
став 2 алинеја 3 и член 273 став 3 од Уставот на 
СФРЈ. 

6. Значењето и улогата на договорите во оства-
рувањето на заедничките интереси на народите и 
народностите и на работните луѓе и граѓаните во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и во развојот на социјалистичката самоуправна 
заедница и специфичниот карактер на договорите 
бараат и.со ангажирање на научни и стручни орга-
низации во натамошна работа поблиско и поцелосно 
да се објасни природата на овие акти во општестве-
но-политичкиот и правниот систем на Југославија. 

7. Законодавно-правната комисија и другите, со-
одветни работни тела на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ ќе, го следат спроведувањето на 
овие заклучоци и, по потреба, ќе го известуваат Со-
борот за проблемите што се јавуваат при склучува-
њето и спроведувањето на договорите. 

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 010-1/79-039 1 

26 септември 1979 година 
Белград 

Сојузен собор 
на, Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

732. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа 
и усвои Информацијата за општествените договори 
во чие склучување учествуваат органите на феде-
рацијата — со предлог на заклучоците — и врз 
основа на член 136 од Деловникот на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и член 219 од Деловникот на Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Општествените договори претставуваат зна-
чаен облик на остварување на решавачката улога 
на работниците и работните луѓе во уредувањето 
врз самоуправна основа на општествено-економ-
ските и други односи од пошироко општествено 
значење. Општественото договарање е еден од зна-
чајните предуслови и претпоставки за надминување 
на статистичките институции, методи на одлучува-
ње и управување, а истовремено уставна основа на 
натамошно јакнење на самоуправната позиција, 
правата, должностите и одговорностите на работни-
ците и на сите работни луѓе. Со општествените до-
говори работниците и другите работни луѓе го обез-
бедуваат и усогласуваат самоуправното уредување 
на општествено-економските и други односи од 
поширок заеднички интерес и од општ општествен 
интерес. 

Тргнувајќи од одредбите на Уставот на СФРЈ, 
од Законот за здружениот труд, како и од потре-
бата на самоуцравното уредување на општествените 
односи, општественото договарање треба натаму да 
се усовршува и развива. Значајна улога и одговор-
ност во тоа имаат, како самоуправните организации, 
и заедници и општествено-политичките организа-
ции, така и органите на општествено-политичкитв 

џ 
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заедници што се јавуваат како учесници на опште-
ствениот договор. Во таа смисла треба да се 
зајакне општествено-политичката одговорност на 
учесниците во спроведувањето на општествените 
договори што ги склучиле или кон кои пристапиле. 

2. Согласно со Уставот на СФРЈ органот на фе-
дерацијата треба да учествува во склучувањето на 
општествените договори со кои, во рамките на 
функциите на федерацијата утврдени со Уставот 
на СФРЈ, се обезбедува и усогласува самоуправното 
уредување на општествено-економските и други 
односи од поширок заеднички интерес за учесни-
ците на општествениот договор или од општ опште-
ствен интерес. 

Општествениот договор во чие склучување уче-
ствува органот на федерацијата го склучува Со-
бранието на СФРЈ како орган на општественото 
самоуправување и највисок орган на власта во 
рамките на правата и должностите на федераци-
јата, и тоа соборот на Собранието на СФРЈ во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што е предмет на 
општествениот договор. 

Сојузниот извршен совет може да биде учесник 
во склучувањето на општествен договор во чие 
склучување учествува органот на федерацијата, 
ако е во прашање општествен договорните се склу-
чува заради спроведување на политиката и извр-
шување на сојузни закони/други прописи и. општи 
акти на Собранието на СФРЈ. со тоа што со склу-
чениот општествен договор да може да презема 
права и обврски во рамките на овластувањата што 
ги има врз основа на Уставот на СФРЈ и сојузните 
закони. 

Кога општествениот договор го склучува и 
орган на федерацијата како општествено-поли-
тичка заедница, во склучувањето на таквиот оп-
штествен договор треба да учествува еден орган на -
федерацијата во рамките на правата и должностите 
утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон. 

Во поглед на нормативната обработка и фор-
мулации на одредбите на општествените договори 
во чие склучување учествуваат органите на феде-
рацијата треба во практиката да се изградува 
единствена методологија што ќе и одговара на 
природата на тие акти. 

ЈВо согласност со овие ставови, е потребно да се 
измени и дополни Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Деловникот на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ и на другите органи на федераци-
јата, што учествуваат во склучувањето на опште-
ствените договори. 

4. Во разгледувањето на проблематиката и пот-
тикнувањето и развивањето на општественото до-
говарање и склучување на општествените договори 
во кои се учесници и органите на федерацијата 
треба да се обезбеди соработка со Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, со Сојузот 
на синдикатите на Југославија, со Стопанската ко-
мора на Југославија и со други соодветни органи-
зации и заедници во федерацијата, како и со на-
учни и стручни организации. 

5. Институтот на општествено договарање не е 
во доволна мера научно и теориски обработен, па 

поради тоа треба да му се посвети поголемо вни-
мание на научното истражување и теориското раз-
гледување на овој институт, а особено во поглед 
на природата, карактерот, улогата и другите пра-
шања што се посебно значајни за натамошниот 
развој и усовршување на општественото договара-
ње во нашиот општествен систем. 

6. Сојузниот извршен совет ќе го следи спрове-
дувањето нал општественото договарање во чие 
склучување учествуваат органите на федерацијата 
и ќе му укажува на Собранието на СФРЈ на пра-
шањата од значење за склучување и спроведување 
на општествените договори. 

Во тој поглед Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен сове1? 
да поднесе до 30 април 1980 година до Собранието 
на СФРЈ анализа на општествените договори вб 
чие склучување учествувале органите на федера-
цијата во која треба да се изнесе оцена за досе-
гашните искуства во склучувањето на општестве-
ните договори, за проблемите и појавите во нивното 
спроведување, општествено-политичката одговора 
ност на учесниците во спроведувањето на опиичј^ 
ствените договори, со предлозите на мерките зф 
отстранување на уочените недостатоци и за ната-
мошно развивање и унапредување на општестве-
ното договарање. 

7. Законодавно-правната комисија и другите 
соодветни работни тела на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ ќе го следи спроведувањето на 
овие заклучоци и, по потреба, ќе го известува Со-
борот за проблемите што се јавуваат при склучува-
њето и спроведувањето на општествените договори, 

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 02-5/79-030 
26 септември 1979 година ^ 

Белград - \ 

Сојузен собор 
Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Претседател ; 
на Сојузниот собор, , 

Доброслав ќулафиќ, с. р. 

733. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа и 
усвои Информацијата за пропишување казнени од-
редби во одделни сојузни закони и други сојузни 
прописи - со предлог на заклучоците - и врз ос-
нова на член 136 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна. Република Југослави-
ја и член 219 од Деловникот на Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Сојузниот собор Ја усвојува Информацијата 
за пропишување на казнени одредби во одделни со-
јузни закони и други сојузни прописи и констатира; 

а) дека во нормирањето на казненоправната за-
штита во одделни сојузни прописи врз основа на 
Устагот на СФРЈ, Кривичниот закон на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, Зако-
нот за стопанските престапи, Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи и дру-
гите сојузни закони постојат определени недостато-

3. Склучувањето на општествените договори 
треба да се заснова врз начелата утврдени со на 
Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд, -
како што се: рамноправност на учесниците'/јавност; 
уставност и законитост; спогодбено утврдување на 
постапката за склучување на општествените дого-
вори; обврзност на учесниците да постапуваат во 
согласност со склучените општествени договори, 
како и други начела.. 
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ци исто се изразуваат, пред се: во недоволно и не-
адекватно квалитативно и квантитативно разграни-
чување на кривичните дела, стопанските престапи и 
,прекршоци меѓусебно и на тие деликти од неказни-
ви дејствија; во недоволно ,разликување на едно 
-кривично дело, стопански престап и прекршок од 
друг; во неадекватно пропишување ,на видот и ,ви-
сочината на одделни санкции и распони на казните; 
во тенденцијата за зголемување на нормите со к а з ' 
-неноправна содржина и некои неосновани инкри-
минации, а во некои случаи и во дуплирање на каз-
неноправната заштита; 

б' дека проЈавените недостатоци ,и појави можат 
негативно ,ца се одразуваат врз практиката на оства-
рувањето на казнената политика односно ка казне-
ноправната заштита, како и врз развивањето -и ос-
тварувањето на сите облици и видови на вонказне-
моправната заштита и одговорност во нашето поци-
далисдочко самоуправно општество. 

2. Заради отстранување на уочените недостатоци 
е потребно: 

а) Сојузниот извршен совет до крајот на април 
1Ф80 година од становиштето на констатираните не-
достатоци во точка 1 под а) од. овие заклучоци да 
обезбеди подетално преиспитување на казнеио-

иравните одредби со кривичноправна, стопанско-
престапна и прекршочноправна содржина -во оддел-
ни СОЈУЗНИ закони и други сојузни прописи и, врз 
основа на резултатите на таквото преиспитување, да 
предложи соодветни измени во одделни сојузни за-
кони, да изврши такви измени ,во определени со-
јузни прописи што ги донесува во рамките на сво-
ите овластувања и да обезбеди така да постапат со-
јузните органи на управата и сојузните организации 
и функционерите на тие органи и организации во 
однос на сојузните прописи што ги донесуваат во 
рамките на своите овластувања; 

б) носителите на стручната изработка и овла-
стените предлагачи на сојузни закони и други со-
јузни прописи, како и доносителите на тие прописи, 
во сите фази за нивно донесување да обрнат посеб-
но внимание и на казнените одредби и во нивното 
креирање да обезбедат што поцелосна соработка со 
соодветните тела, органи и организации, научни ин-
ституции и стручни служби, во што посебна улога и 
одговорност има СОЈУЗНИОТ секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа; 

в) работните тела на Сојузниот собор при раз-
гледувањето на предлозите за донесување на сојуз-
ни закони и нацрти и предлози на тие закони да 
обрнат посебно внимание и на казнените одредби 
што се предлагаат, ,заради отстранување на можни-
те недостатоци од к о н ц е п ц и ј а и правна природа и 
на последиците ип-о можат да настанат во практи-
ката на примената на таквите одредби. 

3. Сојузниот собор ќе го следи спроведувањето 
на овие заклучоци преку своите работни тела. 

4. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 2-1/79-030 
26 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен собцр 
на Собранието па Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав ќулафиќ, с. р. 

734. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ада 
седницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа 
и усвои Л иформацијата за утврдување на пречис-
тените текстови на закони и други акти од дело-
кругот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
— со предлог на заклучоците — врз основа на член 
136 од Деловникот на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, донесе 

3 А К Л У Ч О Ц И 
1. Заради полесно применување на сојузните за-

кони што повеќе пати се менувани или дополну-
вани, уште во текот на подготвувањето на предло-
гот за донесување на закон за измени и дополне-
нија на закон треба да се определи дали да се из-
работи интегрален текст на закон во кој ќе се 
вклучат и сите негови измени и дополненија, да се 
утврдува пречистен текст на закон или да се до-
несе закон за измени и дополненија. 

2. Во полед 'на определувањето од точка 1 на 
овие заклучоци треба ,да се почитуваат следните 
I гаче л ни ставови: 

а) сојузен закон во кој се извршени пообемни 
суштински или почести измени и дополненија или 
во кој треба да се извршат такви измени и допол-
ненија — треба да се подготви во интегрален текст; 

б) сојузен закон во кој треба да се извршат по-
обемни правно-технички измени и дополненија, 
терминолошки да се усогласи со Уставот на СФРЈ, 
со системските закони и правниот систем на Југо-
славија — треба да се подготви како закон за из-
мени и дополненија, со одредба со која се дава 
овластување на Законодавно-правната комисија на 
Сојузниот собор да го утврди пречистениот текст. 

Во заземањето на став е потребно предлагачот 
на законот да обезбеди соработка со матичното ра-
ботно тело и со Законодавно-правната комисија на 
Сојузниот собор и да прибави Стручно мислење од 
Сојузниот комитет за законодавство и од Секрета-
ријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ. 

3. Заради единствен пристап и подобрување на 
работата во стручната подготовка на предлогот на 
пречистениот текст на закон, како и заради отстра-
нување на недостатоците наведени во Информаци-
јата, е потребно да се почитуваат ставовите и по-
стапките предвидени ,во оваа информација и во таа 
смисла да се преиспитаат односните одредби од Де-
ловникот на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ ,и да се оцени потребата од нивни измени и 
дополненија. 

4. Сојузниот извршен совет ќе го обезбеди спро-
ведувањето на овие заклучоци во однос на зако-
.ните што ги предлага тој а -матичното работно тело 
на Сојузниот собор — во однос нр законите што ги 
предлага делегат во Сојузниот собор, работно тело 
на Сојузниот собор или заедничко работно тело на 
соборите ,на Собранието на СФРЈ. 

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 020-72/79-031) 
26 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен собор 
на Собранието -на чСоѕтоалистичгса -Федеративна 

Република Југ,ославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќудафиќ, с. р. 
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735, 

Брз основа на член 31 од Законот за. општестве-
на контрола на цените (..Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка I о-д Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72) и со член 27 од Договорот за основите ка. Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА 
СОЈА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат соја сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во натамош-
ниот текст: производители) им се обезбедува за со-
јата од родот на 1979 година гарантирана (заштит-
на) цена од 6.70 динари за еден килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка се применува на 
количествата на соја од родот на 1979 година што 
производителите ќе им ги понудат на организации-
те за резреви. во согласност со одредбите од оваа 
одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
соја што содржи 13°/о влага и 2°/о нечистота. 

За секој процент влага над или под 13°/о и за 
секој процент нечистота над или под 2°/о цената од 
точка 1 на оваа одлука се зголемува или се нама-
лува за 10/о по еден килограм соја. 

3. Цената од точка. 1 на оваа одлука се подраз-
бира за еден килограм соја франко магацин, вагон, 
шлеп ИЛИ друго превозно средство во местото на 
продавачот, џо избор на купувачот. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерви на автономните 
покраини ja. купуваат сој ата од родот на 1979 годиш-
на по цената од точка 1 на оваа одлука до коли-
чествата што ќе ги договорат производителите и. 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на соја, а до кличествата 
утврдени со билансите на републиките и со билан-
сите на автономните покраини. 

Количествата на соја, над количествата откупе-
ни според став 1 на оваа. точка ќе ги купи Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води (во натамошниот текст: Дирекцијата) по це-
ната од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите од став 1 на оваа точа-
ка, со договор на Дирекцијата, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резер-
ви на автономните покраини се- утврдува начинов 
на реализацијата на обврските од став 1 на оваа; 
точка. 

Договорите на организациите за резерви, склу-
чени според став 1 од оваа точка се регистрираат: 
кај надлежната организација за резерви на репуб-
ликата, односно на автономната покраина на чија 
територија е седиштето на производителот. Рокот 
за регистрација на договорите е 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат од производителите 
соја по цената од точка 1 на оваа одлука и под ус-
ловите од оваа одлука, со тоа што производителот 
на барање од Дирекцијата, од организацијата за 
резерви на републиката, односно на автономната 

покраина ќе ја подготви со ј ата во договор со пре-
работувачот од точка 4 на оваа одлука или со пре-
работувачот што ќе го определи Дирекцијата; оргаг 
низацијата за резерви на републиката, односно на 
автономната покраина, во форма во која сој ата ќе 
се преземе. 

Дирекцијата, организацијата за резерв-и на ре-
публиката, односно на автономната покраина ќ-е му 
плаќа на преработувачот просечна цена за преработи 
ка врз основа на пропишаната цена за масло. 

Ако настане спор за височината за цената на 
преработката, преработувачот е должен сојата да 
ja преземе и да ја преработи. 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, организациите за резерви на автоном-
ните покраини и производителите, односно прерабо-
тувачите со договор ги утврдуваат роковите на ис-
пораката и другите услови за испорака и преработи 
ка на сој ата. 

6. Сојата, односно маслото откупено по цената 
и под условите од оваа одлука Дирекцијата, орга-
низациите за резерви на републиките и организам 
шште за резерви на автономните покраини можат! 
интервентно да ги продаваат по пропишаните цени!; 
зголемени за трошоците на откупот, транспортот 
чувањето во текуштата економска година и прси 
дажбата. 

/ 7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр.835 
28 септември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р, 

736. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на -контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), а во врска со член 2 од Договоров 
за спроведувањето на политиката на цените во 19.74 
година („Службен лист ца СФРЈ", бр. 7/79 и 39/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СЕ-
ЛЕКТИВНИ ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Заради остварување на Договорот за спрове-
дувањето на политиката на цените во 1979 година^ 
со оваа одлука се утврдуваат критериумите според 
кои по исклочок и селективно ќе се вршат проме-
ни на ценити на производите и услугите што се во 
надлежност на федерацијата, и тоа: 

1) исклучителниот пораст на увозните цени на 
суровините и репродукциониот материјал што пре-
тежно учествуваат во производителската цена, а-
што не можат да се заменат со суровини и репро-
дукционен материјал од домашно производство; 

2) позначителната разлика во однос на остваре-
ната цена при увозот или извозот на определен^ 
производ, односно услуга. При утврдувањето на 
нивото на цената при увозот во таа цена се зас-
метува и царината и другите увозни давачки, а кат 
цената при увозот — цената франко југословенска 
граница; 

3) заостанувањето на растежот на цените на  
про-изводителите во однео на цените на производот 
од нивната групација, а на групацијата во однос иф 
гранката, под услов таква тенденција да е изразена 
во подолг временски' период, о дно ено во тенот на 
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текуштата година, со тоа што растежот на . цените 
во рамките на тој определен циклус да не доведува 
во натамошни зголемување на цените; 

4) постојните продажни цени поради кои нас-
тануваат битни растројства во снабденоста на паза-
рот и потребата со постојните продажни цени да се 
Отстранат растројствата во снабденоста на пазарот, 
4 не постои можност на некој друг начин да се обе-
збеди неопходно снабдување на пазарот; 

5) неможноста со економски мерки (царина, 
данок на промет, намалување на придонесите, секу-
ндарна и наменска распределба) да се обезбеди 
неопходно ниво на цените на производите, односно 
услугите; 

6) порастот на. цените на суровините и репро-
дукциониот материјал врз основа на прописите на 
Сојузниот извршен совет, на извршните совети на 
Собранијата на републиките, односно на извршните 
Совети на собранијата на автономните покраини, 
кој значително влијае врз трошоците на работењето 
на организациите на здружен труд; 

7) промената на цените по пат на самоуправна 
спогодба што ќе ја склучат организациите на здру-
жен труд, со кои се врши прераспределба на дохо-
дот на тие организации на здружен труд, со тоа што 
таквата промена на цените да не влијае врз зголе-
мувањето на цените на другите потрошувачи на тие 
производи или услуги. 

2. При исклучително, и селективно вршење 
на промени на цените според критериумите од точ-
ка 1 на оваа одлука мора да се води сметка и за 
фкономоката положба на организациите на здружен 

ТРУД ОД становиште на квалитативните елементи на 
^стопанисувањето, за обесувањето во распределбата 
ђ,а доходот, политиката на стабилизација и за 
Приоритетите утврдени со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1978 година. ' 

3. Селективна и исклучителна промена на цени-
те се врши во согласност со сите критериуми од оваа 
Одлука. Нема да се прифати барањето за промена 

а цената од одделен производ или услуга, ако. не 
исполнет кој и да е од критериумите, а се однесу-

ва на предметното барање. 
4. Селективна и исклучителна промена на цени-

ве, при примена на критериумите од оваа одлука, 
коже да се врши под услов оо таа промена на це-
лите да не се загрозува политиката на стабилизаци-

јата и да не се. надминуваат квантитативните рамки 
^а растежот на цените утврдени со Договорот за 
Спроведувањето на политиката на цените во 1979 
година. 

5. Заради спроведување соработка со надлеж-
ните републички и покраински органи според од-
редбата на член 2 од Договорот за спроведувањето 
ќа политиката на цените во 1979 година надлежните 
сојузни органи в р т а т промени на цените односно да-
ваат согласност за промена на цените според постап-
ката утврдена со оваа одлука. 

Надлежниот сојузен орган нацртот на прописот 
за промена на цените, односно на актот за давање 
согласност за промена на цените го доставува до над-, 
лежните републички и покраински органи. 

Надлежниот сојузен орган прописот, односно 
актот од став 2 на оваа точк^ го доставува и до соод-
ветното општо здружение на Стопанската комора 
на Југославија заради давање на мислење. 

Ако надлежните републички и покраински ор-
гани за цени во рок од 8 дена од денот на доставу-
вањето на прописот за промена на цените односно, 
на актот од став^ 2 на оваа точка не стават забеле-
шки, ќе се смета дека е остварена, соработката пред-
видена со Договорот за спроведувањето на полити-
ката на цените во 1979 година. 

Ако надлежниот републички, односно покраин-
ски орган смета дека предложената промена на це-
ните ја нарушува утврдената политика на цените 
и ја загрозува политиката на стабилизацијата, и по 
тој основ стави забелешки на прописот за промена 

на цените, односно на актот од став 2 на оваа точка 
надлежниот сојузен орган во рок од 8 дена по прие-
мот на забелешките ќе го повика претставникот на 
надлежните републички и покраински органи на 
заеднички состанок заради остварување на сора-
ботка. 

6. По остварената соработка од точка 5 на оваа 
одлука надлежниот сојузен орган го донесува про-
писот за промена на цените, односно актот за да-
вање согласност за промена на цените, во согла-
сност со прописот. 

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

Е. п. бр. 836 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

737. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 'Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како 'земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 бодина („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА СОЈА ОД РОДОТ 

НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачи) ќе купуваат соја од родбт на 
1979 година од организациите на здружен труд што 
произведуваат соја сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители, како и 
од индивидуални производители (во натамошниот 
текст: производители) по продажната цена на про-
изводителите од 7,09 динари за еден килограм. 

2. Цената од точка 1 се подразбира за еден ки-
лограм соја франко магацин, вагон, шлеп или друго 
превозно средство во местото на продавачот, по из-
бор на купувачот. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
соја што содржи 13% влага и 2% нечистота. 

За секој процент влага над или под 13% и за 
секој процент нечистота над или под 20/о цената од 
точка 1 на о^аа одлука се зголемува или се намалу-
ва за 1% по еден килограм соја. 

' 4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп на соја можат цената за соја во прометот да 
ја формираат според прописите на надлежните оп-
штествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 837 
28 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драгаш с. р. 
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738. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр4. 31/70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/78), во точка 2 одредба под 
1 зборовите: „на Сл", се заменуваат со зборовите: 
„на похмалку од 5%". ^ 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За производите за кои во Законот за Царин-

ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78) 
е пропишана стапка од 80/о или помала од 8̂ '/о со 
можност за намалување на царината по пат на ре-
шение за царинскиот контингент, намалената по-
себна такса по стапка од 7% ќе се примени и во 
случај ако решение за царинскиот контингент не 
е донесено." 

2. Во точка 3, на крајот, се додава нов став 2, 
кој гласи: 

х „На увозот на специфичната опрема од главите 
84 до 90 на Законот за Царинската тарифа кај по-
зициите за кои со решението за царинскиот контин-
гент за увоз на специфична опрема, односно во Ца-
ринската тарифа е пропишана Царинска стапка од 
8% или пониска од 8п/о ќе се примени намалената 
посебна такса од 7в/о. 

3. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до '31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 838 
28 септември 1979 година 

Белград 

- Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

739. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот за-
кон (^Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
врз основа на согласноста на надлежните републи-
чки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НА-
МАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕ-

МВРИ 1978 ГОДИНА 

Во Одлуката за продолжување на важањето на 
Одлуката на критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увозот на спе-
цифична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 
14/79, 21/79 и 26/79), во точка 1 зборавите: „до 30 

септември" се заменуваат со зборовите: „до 31 окто-
мври". 

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

Е. п. бр. 841 
28 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

740. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон (, Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА 
ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМА-
ЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧ-
НАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И 

ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1, Во Решението за продолжување ка важењето 
на решенијата за царинскиот контингент со кои Се 
намалени царините на увозот на специфичната оп-
рема за определени гранки и групации на стопан-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/79, 7/79, 12/79, 
14/79, 21/79 и 26/79), во точка 2 зборовите: „до 30 
септември" се заменуваат со зборовите: „до 31 ок-
томври". 

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

Е. п. бр. 840 
28 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, „ 
Звоне Драган, с. р. 

741. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАН-

КИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Во Решението за продолжување на важењето 
на решенијата за намалување на ца-рината на уво-
зот на специфична опрема за определени гранки и 
групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/79), во точка 2 зборовите: „до 30 септември" 
се заменуваат со зборовите: „до 31 октомври". 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
ФСРЈ". 

Е. п. бр. 839 
28 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

742. 

Брз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на 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 МАЛОПРОДАЖ-

НИ ЦЕНИ ЗА ТЕСТЕНИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 април 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените малопродажни цени за тестенини, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени малопродажни 
цени, при условите на продажбата што се наведени 
во Спогодбата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) тестенини без јајца до 330/о 
2) тестенини со јајца до 270/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 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде со-гласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3573 од 31 јули 1979 
година 

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

Претставници на производителите: 24 произ-
водители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 26 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата 

743. 

, 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 ГО-
ТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА УПОТРЕБА - ИН-

СУЛИН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 20 јули 1979 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените пени за готови лекови за хумана употреба — 
ИНСУЛИН, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на пр6даж-
бата, да ги зголемат така што највисоките продаж-
ни цени да изнесуваат, и тоа 'за: 

1) ИНСЈ'Ј!ИН ВО инјекции од 10 ш1 
(400 интернационални единици) 

2) инсулин-ленти, семинеленти и 
ултраленти во инјекции од 10 т 1 

3) инсулин профан во инјекции од 
10 ш1 (400 интернационални единици) 

Динари 

40 

40 

33 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производ,ите 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. 5611 од 2 октомври 
1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од д,енот на објавувањето во („Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Галеника" -
Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Со-
јуз па заедниците на здравственото осигурување 
и здравството на Југославија - Белград и Сојуз 
на заедниците на здравствените работни орга-
низации на Југославија — Белград 

744. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ВИ ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА УПОТРЕБА — 
PENICILIN 

ч 1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 20 јули 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за готови лекови за. хумана упот-
реба — PENICILIN, | со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата да ги зголемат така што највисоките 
продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) penicilin во инјекции, пакувања од 50 
ампули по 200*000 интернационални 
единици 

2) penicilin во инјекции, пакување од 50 
ампули по 500.000 интернационални 
единици 

3) penicilin во инјекции, пакување од 50 
ампули по 1,000.000 интернационални 
единици 

4) penicilin во инјекции, пакување од 50 
ампули по 400.000 интернационални 
единици 

5) penicilin во инјекции, пакување од 50 
ампули по 800.000 интернационални 
единици 

6) penicilin во инјекции, ампула од 
4.000.000 интернационални единици 

7) penicilin во инјекции, пакување од 50 
ампули по 1,200.000 интернационални 
единици 

8) penicilin во инјекции, пакување од 50 
ампули по 4,000.000 интернационални 
единици 

Динари 

100 

177 

290 

120 

185 

14,20 

254 

143 



Петок, 5 октомври 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 49 - Страна 1555 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5611 од 2 октомври 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Плива" — 
Загреб, „Галеника" - Земун и „Крка" — Н О Е О 
Место. 
Претстаницн на купувачите-потрошувачи: Со-
јуз на заедниците за здравствено осигурува-
ње и за здравство на Југославија — Белград 
и Сојуз на заедниците на здравствената рабо-
тни организации на Југославија — Белград. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ју-
гословенските стандарди за подгради на руднички 
подземни простории, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр 31/79, се поткрале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА ПОДГРАДИ НА РУДНИЧКИ ПОД-

ЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Во член 1 во точка 5 по зборовите: „Попуст-
лива рамка со" треба да се додадат по грешка 
изоставените зборови: „висок свод со". 

Во точка 10 по зборовите: „Попустлива рамка 
со" треба да се додадат по грешка изоставените 
зборови: „висок свод'4. 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 26 јули 1979 година. 

У К А З И 

- Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ЛИБАН 

Се отповикува 
Нусрет Сеферовиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Либан. 

II 

Се назначува 
Радмило Тројановиќ, досегашен личен секретар 

на Претседателот на Републиката, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ли-
бан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
21 септември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 245 став 5 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-* 
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
назначува Јанислав Веховар, републички потсекре-
тар во Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија. 

Е. п. бр. 842 
28 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав^ 
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Социјал 
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Ahmed Hassan А1 Bakr, претседател на Репуб-
лика Ирак; 
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— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Ирак 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Saddam Hussain, потпретседател на Советот на 
Револуционерната команда на Ирак. 

Бр. 8 
22 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито. с. 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 Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Sheikh Jaber А1 Ahmad А1 Jaber А1 Sabah, емир 
на Државата Кувајт; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЛЕНТА. 

Sheikh Saad А1 Abdulah А1 Salem А1 Sabah, прет. 
седател на Владата и престолонаследник на Држа-
вата Кувајт. 

Бр. 9 
22 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 
•  

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

728. Закон за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југо-
славија — — — — — — — — — 1541 

729. Одлука за разрешување и именување 
генерален директор на Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија 1542 

Страна 
7307^'Договор за основите на Општествениот 

план. на Југославија за развој на произ-
водството и преработката на нафта и гас 
во периодот од 1976 до 1980 година и на , 
објектите на континуитетот — — —^ 1543 

Одлука за потврдување на договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југосла-
вија за развој на производството и прера-
ботката на нафта и гас во периодот од 1976 

. до 1980 година и на објектите на конти-
нуитетот — — — — — — — - 1547 

731. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за договорите што се склу-
чуваат врз основа на Уставот на СФРЈ — 1547 

732. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за општествените договори 
во чиешто склучување учествуваат орга-
ните на федерацијата — — — — — 1548 

733. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за-пропишување казнени 
одредби во одделни сојузни закони и во 
други сојузни прописи — — — — - 1549 

734. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за утврдување на пречи-
стените текстови на закони и други акти 
од делокругот на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ — — — - — 1550 

735. Одлука за гарантираната (заштитната) це-
на за соја од родот на 1979 година — — 1551 

736. Одлука за утврдување на критериумите за 
селективни промени на цените на произ-
водите и услугите од надлежност на фе-
дерацијата — — - "— — — — — 1551 

737. Одлука за продажната цена за соја од ро-
дот на 1979 година — — — — — — 1552 

738. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за определување на стоките на кои 
при увозот се плаќа посебна такса — — 1553 

739. Одлука за измена на Одлуката за продол-
жување на важењето на Одлуката за кри-
териумите што ќе се применуваат при на-
малувањето на царината на увозот на 

, специфична опрема од 1 јули до 31 декем-
ври 1978 година — - — — — — — 1553 

740. Решение за измена на Решението за про-
должување на важењето на решенијата за 
царинскиот контингент со кои се намалени 
царините на увозот на специфичната оп-
рема за определени гранки и групации на 
стопанството — — — — — — — 1553 

741. Решение за измена на Решението за про-
должување на важењето на решенијата за 
намалување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за определени гранки и 
групации на стопанството — — — — 1553 

742. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цени за тестенини — — — 1554 

743. Спогодба за промена на затечените цени 
за готови лекови за хумана л употреба — 
инсулин —. — — — — — — — — 1554 

744. Спогодба за промена на затечените цени 
за готови лекови за хумана употреба — 
пеницилин — — — — - — — — 1554 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за подгради на руднички под-
земни простории — — — — — — 1555 

Укази — — — — — — — — — — 1555 
Назначувања и разрешувања — — — — 1555 
Одликувања — — — — — — — — — 1555 

Издавач: Новинско -издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - - Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


