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256. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЛИЦА 

НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за заштита на членовите 
на семејствата на лица на задолжителна воена 
служба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 29 април 1976 година. 

ПР бр. 454 
29 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВА-
ТА НА ЛИЦА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА 

СЛУЖБА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради заштита на членовите на семејството чиј -

што хранител се наоѓа на задолжителна воена 
служба, со овој закон се утврдуваат нивните основ-
ни права, условите за стекнување и постапката за 
остварување на тие права. 

Член 2 
Како хранител на членовите на семејството, во 

смисла на овој закон, се смета лицето кое ги 
издржувало членовите на своето семејство до де-
нот на стапувањето на задолжителна воена служба 
или обврската за издржување настапила во текот на 
задолжителната воена служба (во натамошниот 
текст: хранителот). 

Член 3 
1 Како задолжителна воена служба, во смисла на 
овој закон, се Смета служењето или дослужувањето 
на воениот рок во Југословенската народна армија и 
служењето во резервниот состав во Југословенската 
народна армија и територијалната одбрана. 

Член 4 
' Како членови на семејството на хранител от, во 
смисла на овој закон, се сметаат: 

1) брачниот другар децата родени во брак и на-
двор од брак и посвоените деца. пасиноците и деца-
та без родители земени на издржување; t 

2) родителите (татко, мајка, очув и маќеа) и по-
своителот; 

3) дедо, баба, прадедо и прабаба, по татко и 
мајка; 

4) браќа и сестри. 
"Член 5 

Основните права што им се обезбедуваат на чле-
новите на семејството на хранителот кој се наоѓа на 
задолжителна воена служба се: 

1) материјално обезбедување; 
2) здравствена заштита; 
3) надомест на патни трошоци во врска со кори-

стење на здравствената заштита; 
4) додаток на деца. 

Член 6 
Основните права од член 5 на овој закон им 

припаѓаат на членовите на семејството на храните-
лот за времето додека хранителот се наоѓа на за-
должителна воена служба, освен ако за тоа време 
хранителот остварува личен доход или надомест на 
личниот доход според посебни прописи. 

II. Услови за стекнување на основните права 

Член 7 
Основните права утврдени со овој закон им при-

паѓаат на членовите на семејството на хранителот 
под услов храните лот со членовите на семејството 
да живеел во заедничко домаќинство, односно да им 

^обезбедувал средства за издржување до денот на 
стапување на задолжителна воена служба, или 
обврската за издржување настапила во текот на за-
должителната воена служба, членовите на семејство-
то на хранителот да се неспособни за стопанисување 
и - да немаат сопствени приходи доволни за издржу-
вање. 

Член 8 
Како заедничко домаќинство, во смисла на овој 

закон, се смета заедницата на живеење, стопанису-
вање и трошење на приходите, во која храните лот 
обезбедувал средства за издржување на членовите 
на семејството. 

Член 9 
Како неспособни за стопанисување, во смисла на 

овој закон, се сметаат членовите на семејството на 
хранителот кои според оцената, наодот и мислењето 
на инвалидска комисија, според прописите за инва-
лидското осигурување, наполно се неспособни за 
стопанисување. 

Како неспособни за стопанисување, во смисла на 
овој закон, се сметаат членовите на семејството на 
хранителот и во следните случаи: 

1) брачен другар — за време на бременост и по-
раѓање или ако има едно или повеќе деца помлади 
од 15 години возраст, или ако има постаро дете кое 
се наоѓа на редовно школување или е неспособно за 
стопанисување; 
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2) деца, браќа и сестри, ако се помлади од 15 го-
дини или се постари, а се наоѓаат на редовно шко-
лување; 

3) родители и посвоител, како и дедо, баба, пра-
дедо и прабаба, кои имаат повеќе од 60 (мажи), од-
носно 55 (жени) години старост. 

Член 10 
Се смета дека членовите на семејството на хра-

нителот немаат сопствени средства доволни за из-
држување ако приходот од земјоделска дејност или 
некој друг приход на топ домаќинство по еден член, 
не сметајќи го хранителот, не го преминува износот 
на приходот утврден со републички, односно покра-
ински прописи, 

Ш. Остварување и постапка за остварување на ос-
новните пра&а 

Член 11 
Правото на материјално обезбедување, здрав-

ствена заштита, надомест на патни трошоци во 
Ерска со користењето на здравствената заштита и 
додаток на деца им припаѓаат на членовите на се-
мејството на хранителот во случаите и под условите 
предвидени со овој закон. 

Член 12 
Заради .обезбедување соодветно нивоПна зашти-

та на членовите на семејството на хранителот, се 
утврдуваат следните мерила: 

1) за определување на височината на материјал-
ното обезбедување како основа се зема договорени-
от минимален личен доход во републиката, односно 
во автономната покраина; 

2) здравствената заштита, надоместот на патни-
те трошоци, во врска со користењето на здравстве-
ната заштита, и додаток на деца, им се обезбедуваат, 
на членовите на семејството на хранителот во обемот 
односно во височината што им се обезбедуваат на 
членовите на семејствата на работниците во здру-
жен труд. 

Член 13 
Материјалното обезбедување 'им припаѓа на чле-

новите на семејството на хранител от од првиот ден 
на наредниот месец од денот на стапувањето на 
храните лот на задолжителна воена служба, односно 
од првиот ден на наредниот месец од денот на сте-
кнувањето на својството хранител во текот на задол-
жителната воена служба, а се исплатува заклучно за 
месецот во кој на хранителот му престанала воена-
та служба. 

Член 14 
Височината на материјалното обезбедување се 

утврдува, под условите определени со републички, 
односно покраински закони, зависно од видот и ви-
сочината на приходите на членовите на семејството 
на хранителот, како и од бројот на членовите на се-
мејството кои ги исполнуваат условите за стекнува-
ње на правото. 

Височината на материјалното обезбедување и 
имотните услови за стекнување на основните права 
се усогласуваат во почетокот на секоја календарска 
година со движењето на животните трошоци. 

Член 15 
Ако хранителот поминал на задолжителна вое-

на служба најмалку три месеци, па таа му преста-
на па пред истекот на служењето, на воениот рок по-
ради болест или телесно оштетување во смисла на 
прописите што се однесуваат на извршувањето на 
воената обврска, членовите на неговото семејство 
имаат право на исплата на материјалното обезбеду-
вање и на здравствена заштита најмногу за уште 
шест месеци од денот на престанувањето на задол-
жителната воена служба на хранителот* 

Член 16 
Членовите на семејството на хранителот имаат 

' право на материјално обезбедување и користење на 
здравствена заштина и по престанувањето на задол-
жителната воена служба на хранителот, ако храни-
телот пред денот на стапувањето на таа служба бил 
вработен и членовите на семејството, исклучиво, ги 
вработен и членовите на семејството, исклучиво или 
ти издржувал со својот личен доход, и трае до де-
нот на неговото повторно вработување или вработу-
вање на друг член на семејството, но најмногу за 
период од три месеци од денот на престанувањето 
на задолжителната воена служба. 

Член 17 
Ако членот на семејството на хранителот запо-

чнал лекување пред денот на престанувањето на за-
должителната воена служба на хранителот или пред 
истекот на рокот од член 15 на овој закон, ќе про-
должи да ја користи здравствената заштита до за-
вршетокот на лекувањето, но не подолго од три ме-
сеци од денот на престанувањето на правото на 
материјално обезбедување. 

Член 18 
Здравствена заштита, надомест на патните тро-

шоци во врска со користењето на здравствената за-
штита и додаток на деца им припаѓаат на членовите 
на семејството на хранителот на начин и под усло-
вите што се предвидени со републички, односно по-
краински прописи. 

Член 19 
Членовите на семејството на хранителот оства-

руваат материјално обезбедување според овој закон 
ка ј органот определен со републички, односно по-
краински прописи. 

Постапката за остварување на материјалното 
обезбедување ја поведува, по барање од членот на 
семејството на хранителот, органот од став 1 на овој 
член на онаа општествено^политичка заедница на 
чијашто територија членовите на семејството на 
хранителот имаат живеалиште во моментот на за-
минувањето на хранителот на задолжителна воена 
служба. 

Член 20 
За утврдување и оцена на неспособноста за сто-

панисување, во смисла на член 9 став 1 од овој за-
кон, органот од член 1Ѕ на овој закон ќе го упати 
членот на семејството на храните лот на преглед до 
надлежната инвалидска комисија на заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување. 

! " IV. Преодни и завршни одредби 

Член 21 
Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на 

членовите на семејството на хранителот од денот на 
'влегувањето во сила на републичките и покраин-
ските закони, со кои се регулира заштитата на се-
мејствата на лица на задоложителна воена служба, 
до кој ден ќе се применува Основниот закон за по-
мошта на членовите на семејството чиј хранител е 
на задолжителна воена служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65). 

Член 22 
Основниот закон за помошта на членовите на 

семејството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба престанува да важи со денот на влегување-
то во сила на републичките, односно покраинските 
закони, а најдоцна до 31 декември 1976 година. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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257. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ^ ПРАВА 
ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 април 
1976 година. 

ПР бр. 477 
29 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за основните права од пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/72) во член 75 по став 1 се додаваат три нови 
става, кои гласат: 

„(2) .Роковите од став 1 на овој член за поднесу-
вање на барање заради засметување во посебен стаж 
во двојно траење на времето поминато во Народно-
ослободителната војна и во Народноослободителното 
движење на Грција (чл. 35 и 46), не важат за борци-
те што не поднеле барање за утврдување на посе-
бен стаж во рокот определен во смисла на став 1 од ~ 
овој член. 

(3) Постапката за утврдување на посебниот стаж 
од став 2 на овој член се поведува врз основа на 
потврда од претседателството на општинскиот одбор 
на Сојузот на здруженијата на борците од Народно-
ослободителната војна дека постојат услови за утвр-
дување на тој стаж. 

(4) Поблиска прописи за применувањето на од-
редбите од ст. 2 и 3 па овој член донесува Сојуз-
ниот комитет за труд и вработување, во спогодба со 
Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди, по претходно прибавено мислење од Со-
јузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борци-
те од Народноослободителната војна на Југославија 
и од Сојузот на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија." 

Досегашниот став 2 станува став 5. 

Член 2 
Правата од пензиското и инвалидското осигуру-

вање што се стекнуваат со примена на одредбите од 
член 1 на овој закон можат да се остваруваат на ј -
рано од 1 јануари 1977 година. 

- Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

258. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

•Се прогласува Законот за измени на Законот за 
средствата на резервите, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 29 април 1976 година. 

ПР бр. 457 ^ 
29 април 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 26/72, 71/72, 40/73 и 9/76) 
член, 9 се менува и гласи: 

„Средствата на резервите организацијата на 
здружен труд ги користи за покритие на загубата во 
работењето утврдена по завршната сметка, а во со-
гласност со одредбите од овој член и за други по-
треби утврдени со закон, без обврска за враќање. 

Организацијата на здружен труд може средства-
та на резервите да ги користи, привремено, во текот 
на годината и за исплатување на личните доходи и за 
обезбедување на својата ликвидност, со тоа што 
средствата користени за тие намени да им ги врати 
на средствата на резервите во рок од 30 дена од де-
нот на нивното користење. 

Основните организации на здружен труд можат 
со самоуправна спогодба средствата на резервите да 
ги здружат во работна или сложена организација на 
здружен труд и да ги, користат, во согласност со таа 
самоуправна спогодба, за намените и под условите 
од ст. 1 и 2 на овој член. 

Организацијата на здружен труд може да ги ко-
ристи средствата на резервите во височина до 15% 
од средствата издвоени по завршната сметка за 
претходната година за помош на организациите на 
здружен труд што претрпеле штета од елементарни 
непогоди." 

Член 2 
Член 14 се-брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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259. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос ла-
кија , издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА'ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА"ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за престанување на ва-
жењето на Законот за придонесите за обнова и из-' 
градба на Скопје, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 29 април. 1976 година. 

ПР бр. 473 
29 април 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАД-

БА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Законом за придонесите за обнова и изградба на 

Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64,. 29/65, 
12/67, и 51/68) престанува да важи на 29 февруари 
1976 година. 

Член 2 
Ако според конечната пресметка се утврди дека 

бо корист на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина е уплатен изнсс поголем од износот 
определен во Законот з ј учеството на федерацијата 
во обновата на Босанска Краина (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/70, 12/73 и 12/75), вишокот на уплате-
ниот придонес Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина ќе го уплати во корист на сметката на 
Фондот, односно во корист иа средствата на соли-
дарноста за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди ка одделна република, односно ав-
тономна покраина. 

Службата пз општественото книговодство на Ју-
гославија до 30 јуни 1976 година ќе изврши контро-
ла на остварените средства и на враќањето на при-
донесите на организациите на здружен труд за кои 
според завршната сметка за 1975 година ќе се ут-
врди дека работеле^ со загуба, како и контрола на 
враќањето на повеќе уплатениот придонес во ко-
рист иа сметката на Фондот, односно на средствата 
за отстранување на последиците од елементарни не-
погоди на одделна република, односно автономна по-
краина. 

Член 3 
Со денот.на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за учеството на федера-
цијата во обновата на Босанска Краина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/70, 12/73 и 12/75). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

260. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република 'Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за Архивот на Југославија, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 29 април 1976 година. 

ПР бр. 471 
29 април 1976 година 

Белград 

Претседател" 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Во Законот,за Архивот на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/73) во член 1 став 1 зборо-
вите: „на централните органи" се заменуваат со збо-
ровите: „на органите". 

Член 2 
По член 3 се додава нов член За, кој гласи: 
„Врз Архивот на Југославија се применував 

прописите што важат за организациите на здружен 
труд, ако со овој закон не е определено поинаку/' 

Член 3 
Во член 9 став 1 се менува и гласи: 
„Кога се одлучува за работи од интерес за ос-

тварување на функциите на федерацијата, во рабо-
тата на Советот на Архивот на Југославија, покрај 
членовите што ги избира работната заедница од 
својата средина, учествуваат и претставници на за-
интересираните органи на федерацијата, на репуб-
ликите и автономните покраини, како и претставни-
ци на заинтересираните општествено-политички и 
други организации и стручни здруженија, коишто, 
врз основа на претходна спогодба на Архивот со тие 
органи и организации, се утврдуваат со статутот на 
Архивот." 

Член 4 
По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 

- „Начинот и постапката на одлучувањето за ра-
ботите од член 9 на овој закон се утврдуваат со ста-
тутот на Архивот на Југославија, во согласност со 
законот. 

Се смета дека при одлучувањето за работите од 
член 9 на овој закон е постигната согласност ако за 
определено прашање гласале мнозинството претстав-
ници на органите и Организациите од член 9 став 1 
на овој закон и мнозинството членови што ги изби-
ра работната заедница на Архивот на Југославија/1 
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t Член 5 
Во член 10 по став 2 се додаваат шест нови ста-

вови, кои гласат: 
•Директорот на Архивот на Југославија е одгово-

рен за законитоста на работата на Архивот. 
Ако при одлучувањето за работите од член 9 

став 2 на овој закон директорот на Архивот на Ј у -
гославија утврди дека општ или поединечен акт на 
органот на управувањето на Архивот, освен акт до-
несен во управна постапка и акт по кој за одлучува-
њето е надлежен судот, е во спротивност со законот, 
ќе ге предупреди за тоа органот на управувањето. 
АКО органот на управувањето и по предупредување-
то ќе остане при својот акт, директорот е должен 
таквиот акт да го, запре од извршување и да го из-
вести за тоа во рок од три дена, Сојузниот извршен 
совет. 

До донесувањето на решението на Сојузниот 
извршен совет не може да се изврши актот на ор-
ганот на управувањето на Архивот на Југославија 
чиешто извршување е запрено. 

Сојузниот извршен совет е должен во рок од 30 
дена од денот на приемрт на актот од директорот на 
Архивот на Југославија за запирањето, да реши 
дали актот од директорот за запирањето остарува 
во сила или се става вон од сила. ' 

Ако Сојузниот извршен совет реши актот од ди-
ректорот на Архивот на Југославија за запирањето 
да остане во сила, должен е во рок од 15 дена од 
денот на донесувањето на своето решение да поведе 
постапка за оцена на законитоста на запрениот акт. 

Ако Сојузниот извршен совет во рокот од став 6 
на овој член не донесе решение, односно акт во ро-
кот од став 7 на овој член не поведе постапка за 
оцена/ на законитоста на запрениот грст, актот од ди-
ректорот за запирањето престанува да важи." 

\ Член в 
Член 11 се менува и гласи: 
„Надзор над законитоста на работата на Архивот 

на Југославија врши Сојузниот комитет за наука и 
култура. 

Сојузниот комитет за наука и култура има право 
и должност да ги разгледува програмите за развој 
на Архивот на Југославија, програмите за работа 
на Архивот и извршувањето на задачите на Архивот. 

ЈВо вршењето на надзорот од став 1 на овој член, 
Сојузниот комитет за наука и култура може од Ар-
хивот на Југославија да бара извештаи за извршу-
вањето на задачите и работите на Архивот и изве-
стувања и податоци за организацијата и функцио-
нирањето на Архивот, за создавањето на услови за 
унапредување на работата на Архивот и за обезбе-
дување на средства и други услови за остварување 
на задачите на Архивот. 

Ако Сојузниот комитет за наука и култура 
утврди дека Архивот на Југославија не ги из-
вршува своите задачи утврдени со овој закон, или 
ве ги извршува во потребна мера, ќе го извести за 
тоа Сојузниот извршен совет заради преземање на 
соодветни мерки." 

I * . Член 7 
Во член 12 став 1 зборовите: „со Сојузниот се-

кретар за правосудни и општи управни работи" се 
заменуваат со зборовите: „со Сојузниот комитет за 
наука и култура", 

i * Член I ' 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
утврди пречистениот текст на Законот за Архивот 
на Југославија. - ч 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

261* 

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на 
СФРЈ, а во врска со чл. 162 и 163 од Деловникот на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Сојузниот 
собор, на седницата од 29 април 1976 година, го 
утврди Нацрт-законот за здружениот труд и до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ НА НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД НА ЈАВНА ДИСКУСИЈА 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
става Нацрт-законот за здружениот труд на јавна 
дискусија. 

Јавната дискусија за Нацрт-законот за здруже-
ниот труд трае до 20 септември 1976 година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ги 
повикува: 
работниците во основните и другите организа-
ции на здружен труд; 
работните луѓе и граѓаните во месните заедни-
ци, самоуправните интересни заедници и во 
другите самоуправни организации, и заедници; 
работните луѓе и граѓаните организирани во 
општествено-политичките и другите општестве-
ни организации; * 
делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политич-
ките организации; 
делегатите во собранијата на општествено-по-
литичките заедници; 
научните, стручните и другите здруженија, и 
сите работни луѓе и граѓани 

активно да учествуваат во јавната диску си ја за 
Нацрт-законот за здружениот труд. 

3. Врз основа на организираните расправи на 
работните луѓе и граѓаните во основните организа-
ции пџ здружен труд, месните заедници, самоуправ-
ните интересни заедници и во другите основни 
самоуправни организации и заедници и во опште-
ствено-политичките организации 1— мислењата, 

^Предлозите и сугестиите на Нацрт-законот за здру-
жениот труд, преку делегациите и делегатите треба 
да се усогласуваат во општините, регионалните и 
градските заедници или во другите видови на ре-
гионално поврзување, во републиките и автоном-
ните покраини. Усогласените мислења, предлози и 
сугестии на Нацрт-законот што, во согласност со 
одредбите од Уставот на СФРЈ, ќе служат како на-
соки* за работата и определувањето на делегатите 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, треба, 
истовремено, на начинот утврден во општествено-
-политичките организации — како организатори на 
јавната дискусија, да се доставуваат, заедно со 
прегледот на во расправата изразените мислења, 
предлози и сугестии на работните луѓе и граѓаните, 
до Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ до Ко-
мисијата за подготовка на законите од областа на 
здружениот труд. 

Работните луѓе и граѓаните можат и поединечно 
своите мислења, предлози и сугестии на Нацрт-за-
конот за здружениот труд да ги доставуваат не-
посредно до Сојузниот собор на Собранието на 

/ 
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СФРЈ— до Комисијата за подготовка на законите 
од областа на здружениот труд. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 202 
29 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот- собор, 
Данило Кекиќ, е. p. 

262. 

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 29 април 1976 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 29 април 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЛУЖ-
БИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и други работи за потребите на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (во натамошниот текст: Собрание 
на СФРЈ), на соборите на Собранието* на СФРЈ, 
нивните работни тела, заедничките работни тела на 
соборите, делегациите и делегатите во Собранието 
на СФРЈ, ги вршат службите на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Службите на Собранието на СФРЈ, во рамките 
на својот делокруг, вршат стручни и други работи 
што се однесуваат на: подготвувањето и организи-
рањето на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни 
тела на соборите; подготвувањето програми и пла-
ноби за работа на соборите, работните тела на со-
борите и заедничките работни тела на соборите и 
следењето на извршувањето на тие програми и пла-
нови; подготвувањето, на барање од соборите* ра-
ботените тела на соборите и заедничките работни 
тела на соборите, делегациите и "делегатите, предло-
зи за донесување закони и нацрти и предлози на 
закони и други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ; обезбедувањето единство во стру-
чен и методолошки поглед во постапката за доне-
сување закони и други прописи и општи акти на 
Собранието на СФРЈ и согласности на овие пропи-
си и други општи акти со Уставот на СФРЈ, однос-
но со сојузните закони; давањето стручни мислења 
во постапката на подготвување закони и други 
општи акти во Собранието на СФРЈ, како и за дру-
ги прашања од делокругот на соборите, нивните 
работни тела и заедничките работни тела на собо-
рите; обезбедувањето и подготвувањето информа-
тивни, документациони и други материјали и пода-
тоци за работа на соборите, работните тела на собо-
рите, заедничките работни тела на соборите, деле-
гациите и делегатите во Собранието на СФРЈ; извес-
тувањето на јавноста за работата на Собранието на 
СФРЈ, на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
нивните работни тела; информирањето на делега-
циите и делегатите во Собранието на СФРЈ; инфор-
мирањето на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници и на општествено-поли-
тичките организации за прашањата за кои одлу-
ч е а Собранието на СФРЈ и за работата на собо-

рите и нивните работни тела; следењето на извршу-
вањето на заклучоците на соборите на Собранието 
на СФРЈ и нивните работни тела и заедничките 
работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ 
и извршувањето на работите што за нив произ-
легуваат од тие заклучоци, како и други стручни, 
административни и технички работи за потребите 
на Собранието на СФРЈ, на соборите на Собранието 
на СФРЈ, нивните работни тела, заедничките работ-
ни тела на соборите, делегациите и делегатите во 
Собранието на СФРЈ. 

Службите на Собранието на СФРЈ, во рамките 
на својот делокруг, на барање од делегациите и де-
легатите во Собранието на СФРЈ, обезбедуваат и 
ставаат на располагање информативни, документа-
циони и други материјали и податоци потребни за 
вршење на нивната функција и за одлучување во 
Собранието на СФРЈ, им даваат стручна и друга 
помош и се грижат за обезбедувањето на технич-
ки и,други услови за вршењето на нивната функ-
ција." 

3. Службите на Собранието на СФРЈ, како и 
раководителите на тие служби и работниците во 
нив, должни се да ги извршуваат работите и зада-
чите што произлегуваат од програмите и плановите 
за работа и од заклучоците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, работните тела на соборите и заед-
ничките работни тела на соборите и други работи 
за потребите на соборите и работните тела на со-
борите, на начин по кој се обезбедуваат остварување-
то на функциите и задачите на Собранието на 
СФРЈ, неговите собори, работните тела на соборите 
и заедничките работни тела на соборите, оствару-
вањето на правата односно вршењето на должнос-
тите на делегациите и делегатите во Собранието на 
СФРЈ, утврдени со Уставот на СФРЈ, со Деловни-
кот на Собранието на СФРЈ и со деловниците на 
неговите собори; единственото функционирање на 
службите на Собранието на СФРЈ, како и навреме-
нрто и ефикасно вршење на работите од делокругот 
на тие служби. 

Во извршувањето на работите и задачите од 
својот делокруг службите на Собранието на СФРЈ 
се должни да постапуваат според насоките и заклу-
чоците на соборите на Собранието на СФРЈ, работ-
ните тела на соборите, заедничките работни тела 
на соборите и пред нив се одговорни за својата ра-
бота и извршувањето на работите од својот дело-
круг. 

4. Собранието на СФРЈ има генерален секретар. 
Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 

обезбедува општо раководење со службите на Со-
бранието на СФРЈ и нивно единствено функциони-
рање, во согласност со Деловникот на Собранието 
на СФРЈ, деловниците на соборите на Собранието 
на СФРЈ и со одредбите на оваа одлука. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
има заменик што го заменува генералниот секретар 
во случај на негова отсутност или спреченост и 
врши други работи што ќе му ги довери генерал-
ниот секретар. 

5. Во извршувањето на работите од својот дело-
круг, службите на Собранието на СФРЈ меѓусебно 
се информираат, заеднички го организираат извр-
шувањето на работите' што бараат нивна соработка 
и со својата соработка обезбедуваат единствено 
функционирање на службите, 

6. Во извршувањето на стручните и други ра-
боти, утврдени со оваа одлука, службите на Собра-
нието на СФРЈ соработуваат со сојузните органи на 
управата и со сојузните организации, со службите 
на другите органи и организации во федерацијата, 
со службите на републичките и покраинските собра-
нија, како и со научните, стручните и други орга-
низации. 

7. Службите на Собранието на СФРЈ обезбеди 
ваат во работата на Собранието на СФРЈ и во сво-
јата работа, како и во односите на Собранието на 



Петок^ 7 мај 1976 (ЈЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 18 — Страна 4б5 

СФРЈ со другите органи, организации, здруженија, 
самоуправни организации и заедници и други орга-
низации и со граѓаните, остварување на начелото на 
рамноправност на јазиците и писмата на народите 
и народностите на Југославија. 

Ц. Стручните и други работи на службите на 
Собранието на СФРЈ ги вршат работниците на 
службите на Собранието на СФРЈ, во согласност со 
Деловникот на Собранието на СФРЈ, деловниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ, оваа одлука 
и со други општи акти на Собранието на СФРЈ. 

9. Работниците во службите на Собранието на 
СФРЈ ги остваруваат самоуправните права и ги уре-
дуваат своите меѓусебни односи во согласност со 
општите прописи за самоуправувањето и меѓусеб-
ните односи во здружениот труд во сојузните органи 
на управата, самоуправните акти на работната за-
едница и со одредбите на оваа одлука. 

10. Средствата за работа на службите на Собра-
нието на СФРЈ се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата, во рамките на средствата за работа на 
Собранието на СФРЈ. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СЛУЖБИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Служби на Собранието на СФРЈ 

11. Работите и задачите од точка 2 на оваа од-
лука ги вршат: 

— Службата на Сојузниот собор; 
— Службата на Соборот на републиките и пок-

раините; 
— Службите на постојаните комисии на Собра-

нието на СФРЈ; 
— Секретаријатот за законодавство; 
— Службата за делегации и делегати; 
— Секретаријатот за информации; 
— Службата за информативно-документалис-

тички работи; 
— Службата за општи работи; 

Бирото за претставки и поплаки; 
— Кабинетот на претседателот на Собранието на 

СФРЈ; 
— Протоколот на Собранието на СФРЈ. 
Стручните и други работи за потребите на гене-

ралниот секретар на Собранието на СФРЈ ги врши 
Бирото на генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ. 

12. За вршење на определени работи за потреби-
те на соборите на Собранието на СФРЈ, работните 
тела на,соборите и заедничките работни тела на со-
борите, во Собранието на СФРЈ можат да се поста-
вуваат советници на Собранието на СФРЈ. 

13. Стручните и други работи за потребите на 
Југословенската група на Интерпарламентарната 
унија и на Клубот на делегатите на Собранието на 
СФРЈ ги вршат работниците, односно службите на 
Собранието на СФРЈ во рамките на својот делокруг, 
што ќе ги определи генералниот секретар на Собра-
нието на СФРЈ. 

Стручните и други работи за потребите на по-
времените работни тела на соборите и на заеднич-
ките работни тела на соборите ги вршат службите 
на Собранието на СФРЈ, што се определува со од-
луката за формирање на тие тела. 

Служба на Сојузниот собор 

14. Службата на Сојузниот собор ги врши струч-
ните и други работи утврдени со точка 2 од оваа 
одлука и со Деловникот на Сојузниот собор. 

15. Во вршењето на работите врз организира-
ње и подготвување на седниците на Сојузниот собор 
и на работните тела на Соборот, Службата на Сојуз-
ниот собор врши стручна обработка на предлозите и 
материјалите упатени до Соборот или до работното 
тело на Соборот и дава, односно обезбедува стручно 

мислење, во согласност со делокругот на Соборот 
односно на работното тело на Соборот. ' 

Службата го следи претресот на предлозите на 
акти и други материјали во одделни фази на нив-
ната подготовка и донесување и на барана од прет-
седателот на работното тело на Соборот дава струч-
ни мислења и објасненија. 

16. Сојузниот собор има секретар. 
Секретарот на Соборот му помага на претседа-

телот на Соборот во подготвувањето на седниците 
на Соборот, раководи со работата на Службата на 
Сојузниот собор, го организира вршењето на струч-
ните и други , работи за потребите на Соборот, него-
вите работни тела и на делегатите и врши други 
работи што ќе му ги довери Соборот или претседа-
телот на Соборот. 

Секретарот на Соборот го именува и разрешува 
Соборот, на предлог од Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања. 

За својата работа и работата на Службата на 
Сојузниот собор секретарот на Соборот одговара 
пред Соборот и пред претседателот на Соборот за 
работите што ќе му ги довери тој, а во поглед на 
организирањето и усогласувањето на работата на 
службите врз извршување на задачите и работите 
за потребите на Собранието на СФРЈ, единственото 
функционирање и начинот на работа на службите 
и остварувањето на правата, должностите и одго-
ворностите на работниците од трудот и по основа на 
трудот — и пред генералниот секретар на Собра-
нието на СФРЈ. 

Секретарот на Соборот го известува Соборот и 
претседателот на Соборот за работата на Службата 
на Сојузниот собор врз извршување на работите и 
задачите за потребите на Соборот и работните тела 
на Соборот. 

17. На секретарот на Сојузниот собор во рабо-
тата му помагаат еден до двајца помошници. 

Помошникот на секретарот ги врши работите 
што ќе му ги определи секретарот и пред него е од-
говорен за својата работа. 

18. Секое работно тело на Сојузниот собор има 
секретар. 

Секретарот на работното тело на- Соборот му 
помага на претседателот на работното тело во под-
готвувањето на седниците, подготвува извештаи од 
седниците на работното тело, записници и други 
материјали од седниците на работното тело, органи-
зира и врши други стручни работи за потребите на 
работново тело. 

Секретарот на работното тело на Соборот за 
својата работа одговара пред работното тело, прет-
седателот на работното тело и секретарот на Со-
борот. 

19. Стручните и други работи за потребите на 
Сојузниот собор, работните тела на Соборот, делега-
тите, како и за потребите на претседателот на Со-
борот, потпретседателот на Соборот и на претседа-
телите на работните тела на Соборот во вршењето 
на нивната функција ги вршат работници со соод-
ветни стручни квалификации за вршење на тие ра-
боти. 

Служба на Соборот на републиките и покраините 

20. Службата на Соборот на републиките и по-
краините ги врши стручните и други работи утвр-
дени со точка 2 од оваа одлука и со Деловникот на 
Соборот на републиките и покраините. 

21. Во вршењето на работите што се однесуваат 
на организирањето и подготвувањето на седниците 
на Соборот на републиките и покраините и на ра-
ботните тела на Соборот, Службата на Соборот на 
републиките и покраините соработува со соодветни-
те служби во републичките и покраинските собра-
нија. 

22. Во вршењето на работите врз организира-
ње и подготвување на седниците на Соборот на 
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републиките и покраините и на работните тела на 
Соборот, Службата на Соборот на републиките и 
покраините врши стручна обработка на предлозите 
и материјалите упатени до Соборот или до работно 
тело на Соборот и дава, односно обезбедува, стручно 
мислење, во согласност со делокругот на Соборот, 
односно на работното тело на Соборот. 

Службата го следи претресот на предлозите на 
акти 'и други материјали во одделни фази на нив-
ната подготовка и донесување и на барање од прет-
седателот на работното тело на Соборот дава струч-
ни мислења и објасненија. 

23. Соборот на републиките и покраините има 
секретар. 

Секретарот на Соборот му помага на претседате-
лот на Соборот во подготвувањето на седниците на 
Соборот, раководи со работата на Службата на Со-
борот на републиките и покраините, организира вр-
шење на стручни и други работи за потребите на 
Соборот, неговите работни тела, делегациите и де-
легатите и врши други работи што ќе му ги довери 
Соборот или претседателот на Соборот. 

Секретарот на Соборот го именува и разрешува 
Соборот, на предлог од Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања. 

За својата работа и за работата на Службата на 
Соборот, на републиките и покраините, секретарот 
на Соборот одговара пред Соборот и пред претседа-
телот на Соборот за работите што тој ќе му ги до-
вери, а во поглед на организирањето и усогласува-
њето на работата на службите врз извршување на 
задачите и работите за потребите на Собранието на 
СФРЈ, единственото функционирање и начинот на 
работа на службите и остварувањето на правата, 
должностите и одговорностите на работниците од 
трудот и по основа на трудот — и пред генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ. 

Секретарот на Соборот го известува Соборот и 
претседателот на Соборот за работата на Службата 
на Соборот на републиките и покраините врз из-
вршување на работите и задачите за потребите на 
Соборот и на работните тела на Соборот. 

24. На секретарот на Соборот на републиките и 
покраините во работата му помагаат еден до двајца 
помошници. 

Помошникот на секретарот ги врши работите 
што ќе му ги определи секретарот и пред него е 
одговорен за својата работа. 

25. Секое работно тело на Соборот на републи-
ките и покраините има секретар. 

Секретарот на работното тело на Соборот му 
помага на претседателот на работното тело во под-
готвувањето на седниците, подготвува извештаи од 
седниците на работното тело, записници и други 
материјали од седниците на работното тело, органи-
зира и врши други стручни работи за потребите на 
работното тело. 

Секретарот на работното тело на Соборот за 
својата работа одговара пред работното тело, прет-
седателот на работното тело и секретарот на Со-
борот. 

26. Стручните и други работи за потребите на 
Соборот на републиките и покраините, работните 
тела на Соборот, делегациите л делегатите, како и 
за потребите на претседателот на Соборот, потпрет-^ 
седателот на Соборот и претседателите на работните 
тела на Соборот во вршењето на нивната функција, 
ги вршат работници со соодветни стручни квалифи-
кации за вршење на тие работи. 

Служби на постојаните комисии на Собранието 
на СФРЈ 

27. Службите на постојаните комисии на Собра-
нието на СФРЈ вршат стручни и други работи за 
потребите на тие комисии и за потребите на прет-
седателите на комисиите во вршењето на нивните 
функции, а кои се однесуваат на: подготвувањето 

програми и планови за работа на комисиите и сле-
дењето на нивното извршување; подготвувањето к 
организирањето на седниците на комисиите; обезбе-
дувањето и давањето стручни мислења во врска со 
работата на комисиите; обезбедувањето и подготву-
вањето информативни, документациони и други ма* 
теријали pi податоци; подготвувањето предлози на 
акти на барање од комисиите и следењето на извр-
шувањето на заклучоците на комисиите. 

Службите вршат и други работи што ќе им ги 
доверат комисиите, односно претседателите на ко-
мисиите. 

28. Во вршењето на работите врз организирање 
и подготвување на седниците на комисиите Служби-
те на постојаните комисии на собранието на СФРЈ 
вршат стручна обработка на предлозите и матери-
јалите упатени до комисиите и даваат, односно 
обезбедуваат, стручно мислење, во согласност со 
делокругот на комисиите. 

Службите го следат претресот на предлозите на 
акти и други материјали во одделни фази на нив-
ната подготовка и донесување и на барање од прет-
седателот на комисијата даваат стручни мислења и 
објасненија. 

29. Секоја постојана комисија на Собранието на 
" СФРЈ има секретар. 

Секретарот на комисијата му помага на прет-
седателот на комисијата во подготвувањето на сед-
ниците, подготвува извештаи од седниците на коми-
сијата, записници и други материјали од седниците 
на комисијата, организира и врши други стручни 
работи за потребите на комисијата. 

Секретарот на комисијата за својата работа од-
говара пред комисијата, претседателот на комиси-
јата и генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ. 

30. Стручните и други работи за потребите на 
постојаните комисии На Собранието на СФРЈ и прет-
седателите на комисиите во вршењето на нивните 
функции ги вршат работници со соодветни стручни 
квалификации за вршење на тие работи. 

Секретаријат за законодавство 

31. Секретаријатот за законодавство врши стру-
чни и други работи За потребите на Собранието на 
СФРЈ,на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните 
работни тела и заедничките работни тела на собо-
рите, кои се однесуваат на обезбедувањето на един-
ство во стручен и методолошки поглед во постапка-
та за донесување закони и други прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ и согласноста на овие 
прописи л другите општи акти со Уставот на СФРЈ, 
односно со сојузните закони, и им дава стручна по-
мош на делегациите и делегатите во Собранието на 
СФРЈ во подготовката на предлози на акти и аман-
дмани на предлози на акти што тие им ги предла-
гаат на соборите на Собранието на СФРЈ, во соглас-
ност со посебната одлука на Собранието на СФРЈ 
за организацијата и работата на Секретаријатот за 
законодавство. 

Служба за делегации и делегати 

32. Службата за делегации и делегати врши 
стручни и други работи за потребите на делегациите 
и делегатите во вршењето на нивната функција во 
Собранието на СФРЈ, а кои се однесуваат на: под-
готвувањето и организирањето, на седниците на де* 
легациите и состаноците на делегатите; обезбедува-
њето и давањето стручни мислења во врска со ра-
ботата на делегациите; обезбедувањето и подготву-* 
вањето документациони и други материјали и пода-
тоци; информирањето на делегациите и делегатите; 
обезбедувањето технички и други услови за работа 
на делегациите и делегатите во вршењето на нивна-
та функција. 
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2|3. Во, вршењето на работите што се однесуваат 
на организирањето и подготвувањето на седниците 
на делегациите и ра работата на делегатите во врше-
њето на нивната функција во Собранието на СФРЈ, 
Службата за делегации и делегати соработува со 
соодветните служби во републичките и покраинските 
собранија. 

34. Во вршењето на работите врз организирање 
и подготвување на седниците на делегациите. Слу-
жбата за делегации и делегати врши стручна обра-
ботка на предлозите и материјалите упатени до де-
легација, дава, односно обезбедува, стручно мислење 
во врска со работата на делегацијата, а на седници-
те на делегацијата дава стручни објасненија и ми-
слења. 

На барање од делегатот, заради остварување на 
иницијативи и подготвување предлози, Службата 
му обезбедува на делегатот стручна соработка со 
другите соодветни служби ца Собранието на СФРЈ. 

35. Со работата на Службата за делегации и де-
легати раководи секретар на Службата. 

36. Работите на Службата за делегации и деле-
гати ги вршат секретарот на Службата и работни-
ците со соодветни стручни квалификации за врше-
ње на тие работи. 

Секретарот на Службата и работниците на Слу-
жбата во вршењето на стручните и други работи за 
потребите на делегација и делегати, постапуваат 
според упатствата на делегацијата, претседавачот на 
делегацијата, делегатите и секретарите на соборите 
на Собранието на СФРЈ. 

Секретаријат за ииформации 
37. Секретаријатот за информации врши стручни 

и друпи работи што се однесуваат на:-известувањето 
на јавноста за прашањата што се разгледуваат и за 
кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за одлу-
ките и ставовите за тие прашања, како и за работа-
та на соборите, нивните работни тела и заедничките 
работни тела на соборите; информирањето на деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници и општествено-политички организации за 
прашањата за кои одлучува Собранието на СФРЈ и 
за неговата работа и информирањето на делегациите 
и делегатите во Собранието на СФРЈ преку инфор-
мативни гласила, публикации и други облици на ин-
формирање; остварувањето на правата и должно-
стите на претставниците на печатот и другите сред-
ства за јавно информирање во Собранието на СФРЈ 
во врска со известувањето на јавноста за работата 
на Собранието на СФРЈ; уредувањето и издавањето 
на редовни и повремени публикации за работата на 
Собранието на СФРЈ. 

38. Во вршењето на своите задачи и работи Се-
кретаријатот за информации соработува со органи-
зациите од областа на информирањето и со соодве-
тните стручни служби во републичките и покраин-
ските собранија. 

39. Со работата на Секретаријатот за информа-
ции раководи секретар. 

40. На секретарот му помага во работата помош-
ник-секретар. 

Помошникот на секретарот ги врши работите 
што ќе му ги определи секретарот и поред него е 
одговорен за својата работа. 

-41. За публикациите чиешто подготвување, уре-
дување и издавање спаѓа во делокругот на Секрет 
таријатот за информации се формираат уредувач-
ки одбори. 

Претседателот и членовите на уредувачкиот 
одбор ги именува Претседателството на Собранието 
на СФРЈ од редот на делегатите во Собранието 
на СФРЈ,/со нивна согласност, како и од редот на 
функционерите и работниците на службите на 
Собранието на СФРЈ, ако со посебна одлука на 
Собранието на СФРЈ за одделни публикации не е 
определено поинаку, j 

Служба за информативнр-документал11Стцчки работи 

42. Службата за информативно-документалис-
тички работи собира, обработува, чува и дава на 
користење информативни и документалистички по-
датоци и материјали; ги прима ,обработува и ги чу-
ва оригиналните документи на Собранието на СФРЈ; 
врши обработка и дава информации и податоци што 
ги содржат документалистичките материјали со цел 
за нивно користење; врши размена на информа-
ции, податоци и публикации; врши работи што се 
однесуваат на уредувањето и издавањето на сте-
нографските белешки, билтените и другите публи-
кации од работата на Собранието на СФРЈ. 

Службата врши определени работи и за потре-
бите на Претседателството на СФРЈ и другите ор-
гани и организации во федерацијата, кога тоа ќе го 
определи генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ во спогодба со тие организации и органи. 

43. До службата за информативно-документали-
стички работи се доставуваат информативни и до-
кументалистички податоци и материјали што ги под" 
готвуваат службите на Собранието на СФРЈ во вр-
шењето на работите од својот делокруг, под усло-
вите и на начинот што ќе го утврди генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ. 

44. Со работата на Службата за информативно-
- документа л петачки работи раководи секретар. 

45. За разглЅедување на начелните прашања што 
се однесуваат на: обезбедувањето потребна доку-
ментација, информации и податоци од значење за 
остварувањето на работите и задачите на Собрани-
ето на СФРЈ; развојот на Службата за информатив-
но-документалистички работи и унапредувањето на 
нејзината организација и начинот на работа; под-
готвувањето на програмата, односно планот за ра-
бота на Службата и нивното извршување; унапре-
дувањето на соработката на Службата со соодветни 
институции и нејзиното вклучување во соодветни 
информациони системи, како и други прашања од 
значење за унапредувањето на информативно-доку-
менталистичката дејност во согласност со потребите 
на Собранието на СФРЈ, неговите собори и работни 
тела на соборите, делегациите и делегатите во Со-
бранието на СФРЈ и давањето предлози и мислења 
за тие прашања, се формира Совет на Службата за 
информативно-документалистички работи. 

Претседателот и' членовите на Советот ги име-
нува Претседателството на Собранието на СФРЈ од 
редот на делегатите во Собранието на СФРЈ, со нив-
на согласност како и од редот на функционерите и 
работниците на службите на Собранието на СФРЈ и 
стручните и научните работници од областа на ин-
формативно-документа листичката дејност. 

46. За публикациите чиешто подготвување, уре-
дување и издавање спаѓа во делокругот на Служ-
бата за информативно-документалистички работи 

можат да се формираат уредувачки одбори. 
'Претседателот и членовите на уредувачкиот од-

бор ги именува Претседателството на Собранието 
на СФРЈ од редот на делегатите во Собранието на 
СФРЈ, со нивна согласност, како и од редот на 
функционерите и работниците на службите на Соб-
ранието на СФРЈ, ако со посебна одлука на Соб-
ранието на СФРЈ за одделни публикации не е 
определено поинаку. 

Служба за општи работи 

47. Службата за општи работи врши: финанси-
ско-материјални работи, работи на преведување, 
лекторирање и редактура, работи на стенографира-
ње. работи на прием и испраќање пошта и матери- • 
јали, работи на препис на материјали, печатење, 
умножување материјали и графички работи, работи 
на превоз, радиотелефонски работи, работи во врска 
со обезбедување технички и други услови за рабо-
та на делегациите и делегатите во вршењето на 
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нивната функција во Собранието на СФРЈ, како и 
работи во врска со одржувањето на внатрешниот 
ред. 

Службата организира и обезбедува вршење на 
определени услуги (здравствени, угостителски, по-
штенски, одржување на зградите и др.) за потребите 
на Собранието на СФРЈ, соборите на Собранието на 
СФРЈ, работните тела на соборите, заеднички ра-
ботни тела на соборите; делегациите и делегатите 
во Собранието на СФРЈ и работниците во службите 
на Собранието на СФРЈ. 

Службата врши определени работи и за пот-
ребите на Претседателството на СФРЈ и Кабинетот 
на Претседателот на Републиката. 

48 Со работата на Службата за општи работи 
раководи секретар. 

49. На секретарот му помагаат во работата еден 
до двајца помошници. 

Помошникот на секретарот ги врши работите 
што ќе му ги определи секретарот и пред него е од-
говорен за својата работа. 

Биро за претставки и поплаки 

50. Бирото за претставки и поплаки врши струч-
ни работи за потребите на Собранието на СФРЈ, 
Претседателството на СФРЈ, Претседателот на Ре -
публиката и Сојузниот извршен совет во врска со 
работата врз претставките и поплаките што ги упа-
туваат или непосредно ги поднесуваат граѓаните, 
организациите на здружен труд или други самоуп-
равни организации, во согласност со посебата од-
лука на Собранието не СФРЈ за организацијата и 
работата на Бирото за претставки и поплаки на 
Собранието на СФРЈ. 

Кабинет па претседателот на Собранието на СФРЈ 
51. Кабинетот на претседателот на Собранието 

на СФРЈ врши работи за потребите на претседа-
телот на Собранието на СФРЈ. 

Во Кабинетот на претседателот на Собранието 
на СФРЈ се обезбедува вршење на стручни и други 
работи и за потребите на потпретседателите на 
Собранието на СФРЈ во вршењето на нивната 
функција. 

Работите на Кабинетот се вршат според упат-
ствата од претседателот на Собранието на СФРЈ, 
односно од потпретседателите на Собранието на 
СФРЈ. 

Со работата на Кабинетот раководи шеф на 
Кабинетот. 

52. За вршење на определени работи за потре-
бите на претседателот на Собранието на СФРЈ што 
бараат посебна стручност и самостојност во работа-
та можат да се постават еден или повеќе советници 
на претседателот на Собранието на СФРЈ: 

Советникот на претседателот на Собранитео на 
СФРЈ врши работи од определена област на опште-
ствениот систем и внатрешната или надворешната 
политика што ќе му ги определи претседателот на 
Собранието на СФРЈ и пред него одговара за сво-
јата работа. 

Протокол на Собранието на СФРЈ 
53. Протоколот на собранието на СФРЈ врши 

стручни и други работи што се однесуваат на: под-
готовката и спроведувањето на програмите за по-
сети на странски парламентарни делегации и прет-
ставници и заминувањето на делегации и претстав-
ници на Собранието на СФРЈ во странство; прото-
коларните обврски на Собранието на СФРЈ, на прет-
седателот и потпретседателите на Собранието на 
СФРЈ, претседателите на соборите и делегациите 
и делегатите во Собранието на СФРЈ; обезбедува-
њето и организирањето на присуство на функцио-
нерите на Собранието на СФРЈ на определени со-

бири, приредби и др.; подготвувањето на протоко-
ларни соопштенија, како и на други работи во врска 
со протоколарните обврски во Собранието на СФРЈ; 

Со работата на Протоколот раковди шеф на 
Протоколот. 

Советници на Собранието на СФРЈ 

54. Советниците на Собранието на СФРЈ про-
учуваат и им даваат на соборите на Собранието на 
СФРЈ, на претседателот и Претседателството на Со-
бранието на СфРЈ, работните тела на соборите и 
заедничките работни тела на соборите, мислења 
и предлози за прашањата од значење за спро-
ведувањето и примената на Уставот на СФРЈ и за 
други прашања на општествено-економскиот и поли-
тичкиот систем, изградувањето на политиката и дру-
ги прашања од значење за нивната работа во соо-
дветната област и учествуваат, во согласност со за-
клучоците на тие работни тела, во нивната работа и 
во работата на работни групи и други тела што тие 
ги формираат заради подготвување на нацрти на 
закони и други акти и давање мислења од соодвет-
ната област. * ^ 

Советниците даваат, по барање од делегациите 
и работните тела на соборите, стручни мислења за 
одделни прашања за потребите на делегациите и 
делегатите во Собранието на СФРЈ. 

55; Советниците на Собранието на СФРЈ само-
стојно вршат работи за потребите на соборите на 
Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите, 
заедничките работни дола на соборите, што ќе им ги 
определи Претседателството на Собранието на СФРЈ 
и за својата работа одговараат пред Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ и пред генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ. 

Во вршењето на работите за потребите на со-
борите, работните тела на соборите и заедничките 
работни тела на соборите, советниците одговараат 
и пред тие тела, односно пред претседателот на 
Собранието на СФРЈ и пред претседателот на со-

борот. 
56. Советниците на Собранието на СФРЈ ги по-

ставува и ги разрешува од должноста Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ, 

Со актот за поставувањето се утврдуваат и ра-
ботите што ги вршат советниците. 

2. Генерален секретар на Собранието на СФРЈ 

57. Генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ: 

— учествува во работата на Претседателството 
на Собранието на СФРЈ, му помага на претседате-
лот на Собранието на СФРЈ во организирањето на 
работата на Претседателството на Собранието на 
СФРЈ и се грижи за извршувањето на заклучоците 
на Претседателството на Собранието на СФРЈ; 

— се грижи за условите за работа на делега-
циите и делегатите во вршењето на нивната функ-
ција во Собранието на СФРЈ; 

— ја организира и усогласува.работата на служ-
бите на Собранието на СФРЈ врз извршувањето на 
задачите и работите за потребите на Собранието на 
СФРЈ, соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-
ботни тела., заедничките работни тела на соборите, 
делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ и 
се грижи за единственото функционирање на служ-
бите на Собранието на СФРЈ и за унапредувањето на 
организацијата и начинот на нивната работа; 

— ја усогласува работата на службите на Со-
бранието на СФРЈ врз подготвувањето на програми-
те и плановите за работа на соборите и работните 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како и 
подготвувањето на плановите за работа на службите 
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на Собранието на СФРЈ, и се грижи за унапредува-
њето на, програмирањето, односно планирањето на 
работата; 

— ја усогласува работата врз подготвувањето 
џредлог за обезбедување во буџетот на федерацијата 
средства за работа на Собранието на СФРЈ и него-
вите служби, го поднесува до Претседателството на 
Собранието на СФРЈ и го следи извршувањето на 
претсметката на средствата; 

— се грижи за соработката на службите на Со-
бранието на СФРЈ со сојузните органи на управата 
и сојузните организации и службите на другите ор-
гани и организации во федерацијата, службите на 
републичките и покраинските собранија, како и со 
стручните, научните и другите организации и служби 
на парламентите на странски држави; 

— се грижи за спроведувањето на прописите за 
внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ; 

— обезбедува вршење и на други работи за по-
требите на Собранието на СФРЈ. 

58. Генералниот секретар на Собрание^ на СФРЈ 
и заменикот на генералниот секретар на Собранието 
на СФРЈ ги именуваат и ги разрешуваат обата со-
бора на Собранието на СФРЈ. 

59. Генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ е одговорен пред соборите на Собранието на 
СФРЈ за својата работа и за работата на службите 
на Собранието на СФРЈ, а во работите од делокру-
гот на Претседателството на Собранието на СФРЈ и 
претседателот на Собранието на СФРЈ — и пред 
Претседателството на Собранието на СФРЈ односно 
пред претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Генералниот секретар ги известува соборите на 
Собранието на СФРЈ, Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ и претседателот на Собранието на 
СФРЈ за работата на службите на Собранието на 
СФРЈ. 

60. Во вршењето на своите овластувања во по-
глед на организирањето и усогласувањето на рабо-
тата на службите на Собранието на СФРЈ, генерал-
ниот секретар на Собранието на СФРЈ издава упат-
ства за работа на службите, со кои се обезбедува ус-
пешно вршење на работите за потребите на Собра-
нието на СФРЈ и усогласеност во нивната работа, 

61. Генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ, во поглед на правата, должностите и одговор-
ностите на работниците од трудот и по основа на 
трудот и самоуправувањето во службите на собра-
нието на СФРЈ, ги има правата и должностите на 
функционер што раководи со сојузен орган на упра-
вата. 

62. Генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ може да има еден или повеќе помошници. 

Помошникот на генералниот секретар му помага 
на генералниот секретар во вршењето на неговата 
функција во работите што ќе му ги определи гене-
ралниот секретар и пред него е одговорен за својата 
работа. 

6-3. За вршење на работите за потребите на ге-
нералниот секретар на Собранието на СФРЈ што ба-
раат посебна стручност и самостојност во работата 
може да се постави советник на генералниот секре-
тар на Собранието на СФРЈ. 

Советникот на генералниот секретар ги врши 
работите што ќе му ги определи генералниот секре-
тар на Собранието на СФРЈ и пред него е одгово-
рен за својата работа. 

64. Заради разгледување на прашањата во врска 
со организирањето и усогласувањето на работата на 
службите на Собранието на СФРЈ и со унапредува-
њето на нивната работа и давањето мислење на ге-
нералниот секретар на Собранието на СФРЈ за тие 
и други прашања од неговиот делокруг« генералниот 
секретар свикува колегиум. 

Колегиумот го сочинуваат секретарите на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, секретарите на секре-
таријатите, секретарите на службите на Собранието 

на СФРЈ. како и други лица што, во зависност од 
прашањата што се разгледуваат, ќе ги определи ге-
нералниот секретар. 

III. НАЧЕЛА НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

65. Внатрешната организација на службите на 
Собранието на СФРЈ се утврдува во согласност со 
карактерот и природата на работите што ги вршат 
службите. 

66. За вршење на сродни и меѓусебно поврзани 
стручни и други работи, во службите на Собранието 
на СФРЈ можат да се формираат организациони 
единици (одделенија, от сеци, реферати, работни гру-
пи и др.). 

За вршење на повремени стручно-аналиткчхи 
работи за потребите на собор-лте и работните тела на 
соборите на Собранието на СФРЈ можат да сс фор-
мираат посебни гругњ (тимови) за прашањата од 
соодветната област. 

67. За вршење на определени работи и пг.врј:ге-
ни задачи кога е потребна соработка помеѓу дре или 
повеќе служби на Собранието на СФРЈ, односно ан-
гажирање на работници што работат во разни слу-
жби на Собранието на СФРЈ, одделни работни гру-
пи можат да формираат раководителите на служби-
те на Собранието на СФРЈ, спогодбено, односно ге-
нералниот секретар на Собранието на СФРЈ. 

68. Раководителите на службите на Собранието 
на СФРЈ можат, заради разгледување на прашањата 
од интерес за работата на службите, да свикнуваат 
колегиум, во кој влегуваат лицата што, во зависност 
од прашањата што се разгледуваат, ќе ги определи 
раководителот на службата. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

69. Секретарите на секретаријатите, секретарите 
на службите на Сообранието на СФРЈ, помошниците 
на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, 
шефот на Кабинетот на претседателот на Собранието 
на СФРЈ, шефот на Протоколот на Собранието на 
СФРЈ, секретарите на постојаните комисии, секре-

т а р и т е на работните тела на соборите, помошниците 
на секретарите на соборите, помошниците на секре-
тарите на секретаријатите, помошниците на секрета-
рите на службите на Собранието на СФРЈ, советни-
ците на претседателот на Собранието на СФРЈ, и 
советникот на генералниот секретар на Собранието 
на СФРЈ, ги поставува и ги разрешува од должно-
ста, на предлог од генералниот секретар на Собра-
нието на СФРЈ, Претседателството на Собранието на 
СФРЈ. 

70. Со актот за поставувањето на лицата на 
функциите од трч. 56 и 69 од оваа одлука се утврду-
ва статусот на тие ' лица во однос на соодветните 
функционери во другите органи и организации во 
федерацијата. 

Личните доходи на лицата на функциите од точ. 
56 и 69 од оваа одлука ги утврдува Претседателство-
то на Собранието на СФРЈ, во согласност со основите 
и мерилата утврдени со општествениот договор. 

71. Лицата на должностите од точ. 56 и 69 од 
оваа одлука се поставуваат на четири години и мо-
жат да бидат повторно поставени на иста функција. 

Предлог за поставување на лицата на функции-
те од точ. 56 и 69 од оваа одлука се поднесува врз 
основа на усогласен став со надлежното тело на со-
бранието на републиката, односно автономната по-
краина, утврден со актот на тоа собрание. 

72. При поставувањето на раководителите на 
службите и лицата на функциите од точГбб и 69 од 
оваа" одлука, како и при приемот на работа на ра-
ботниците на работните места на кои се вршат опре-
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делени стручни работи, ќе се води сметка за заста-
пеноста на републиките и автономните покраини. 

73. Раководителите на службите на Собранието 
на СФРЈ за својата работа и за работата на служба-
та со која раководат се одговорни пред Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ, ако со оваа одлука 
не е определено поинаку, а во поглед на организи-
рањето'и усогласувањето на работата на службите 
врз извршувањето на задачите и работите за потре-
бите на Собранието на СФРЈ, единственото фун-
кционирање и начинот на работата на службите и 
остварувањето на правата, должностите и одговор-
ностите на работниците од трудот и по основа на 
трудот — и пред генералниот секретар на Собрани-
ето на СФРЈ. 

74 Одредбите на член 45 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации согласно се приме-
нуваат и врз раководителите на службите на Собра-
нието на СФРЈ и врз другите лица што ги поставу-
ва Претседателството h i Собранието на СФРЈ. 

75. Приемот на работниците на работа во слу-
жбите на Собранието на СФРЈ се врши врз основа 
на конкурс. 

76. Наредбодавец за користење на средствата за 
работата на Собранието на СФРЈ е генералниот се-
кретар на Собранието на СФРЈ. 

Генералниот секретар може определени овласту-
вање на наредбодавец да пренесе и врз помошни-
ците на генералниот секретар и секретарите на слу-
жбите, како помошни наредбодавци. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СЛУЖБИТЕ НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

77. Работниците во службите на Собранието на 
СФРЈ сочинуваат една работна заедница. 

Со самоуправен општ акт на работната заедница 
се определува кои самоуправни права во одделни 
служби на Собранието на СФРЈ ги остваруваат ра-
ботниците во работните заедници на тие служби. 

78. Самоуправните општи акти со кои се уреду-
ваат внатрешните односи во службите на Собранието 
на СФРЈ се донесуваат во согласност со генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ. 

Кои општи акти од став 1 на оваа точка ќе ги 
донесува Советот на работната заедница, определува 
работната заедница со свој самоуправен општ акт. 

Ако при донесувањето на актот, од став 1 на 
оваа точка не се постигне согласност помеѓу гене-
ралниот секретар и работната -заедница, конечна 
одлука за тоа донесува Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ. 

Ако при донесувањето на поединечни акти што 
ги донесува генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ со работната заедница, односно со Советот на 
работната заедница, не се постигне согласност поме-
ѓу работната заедница, односно Советот на работ-
ната заедница и генералниот секретар, ќе се изврши 
решението што го донесува генералниот секретар. 
Во ваков случај работната заедница, односно Сове-
тот на работната заедница, може да бара за тоа да 
се извести Претседателството на Собранието на 
СФРЈ. 

79. Општите акти за внатрешната организација 
и работата и за систематизацијата на работните ме-
ста во службите на Собранието на СФРЈ ги донесу-
ва Претседателството на Собранието на СФРЈ, на 
предлог од генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ, а по претходно прибавено мислење од работ-
ната заедница, и врз основа на мислењето од Адми-
нистративната комисија на Собранието на СФРЈ. 

80. Работната заедница, односно Советот на ра-
ботната заедница, ги разгледува прашањата што се 
однесуваат на организирањето на извршувањето на 
задачите и на унапредувањето на работата на служ-

бите на Собранието на СФРЈ и за тие прашања за-
зема ставови и,им дава мислења и предлози на ге-
нералниот секретар, односно на раководителите на 
службите на Собранието на СФРЈ. 

VI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 
81. Службите на Собранието на СФРЈ, во рамки-

те на својот делокруг, обезбедуваат преведување од 
јазиците на народите и народностите на Југославија 
на јазиците на народите на Југославија, утврдени со 
републичките устави, на говори на делегатите на се-
дниците на соборите на Собранието на СФРЈ, нивни-
те работни тела и заедничките работни тела на со-
борите, во согласност со одредбите од Деловникот на 
Собранието на СФРЈ. 

82. Службите на Собранието на СФРЈ изработу-
ваат на сите јазици на народите на Југославија, 
утврдени со републичките устави, предлог-акти на 
Собранието на СФРЈ и други предлози за кои рас-
праваат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните 
работни тела и заедничките работни тела на собори-
те, заклучоци и .записници, информации, елаборати, 
публикации и други материјали што, според одред-
бите од Деловникот на Собранието на СФРЈ, се упа-
туваат до делегатите. 

Кога материјалите од став 1 на оваа точка се до-
ставуваат до републичките и покраинските органи, 
службите на Собранието на СФРЈ ги доставуваат на 
јазикот и писмото на народот на Југославија што се 
употребуваат во таа република, односно автономна 
покраина, а кога се доставуваат до делегат — на ја-
зикот на народот на Југославија на кој делегатот му 
припаѓа, ако тој не бара поинаку, а на делегатот што 
припаѓа на народност — на јазикот на народот на 
Југославија што ќе го определи тој. 

83. Службите на Собранието на СФРЈ во пре-
ф е к а т а со органите на општествено-политичките 
заедници, општествено-политичките организации, 
организациите на здружен труд и другите самоупра-
вни организации и заедници и граѓаните — ги упо-
требуваат јазиците и писмата на народите на Југо-
славија, утврдени со републичките устави. 

Во преписката со органите на општествено-по-
литичките заедници, општествено-политичките ор-
ганизации, организациите на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници и со граѓаните, 
кои имаат седиште, односно живеалиште, на терито-
риите на општествено-политичките заедници, однос-
но на подрачјата каде што, врз основа на Уставот 
на СФРЈ и законот, односно статутот на соодветната 
општествено-политичка заедница, се во службена 

.употреба јазиците и писмата на народностите на Ју-
гославија, службите на Собранието на СФРЈ ги упо-
требуваат јазикот и писмото на народноста на кои 
им се обратил органот, организацијата или граѓа-
нинот. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

84. Општите акти за внатрешната организација 
и работата и за систематизацијата на работните 
места во службите на Собранието на СФРЈ ќе се 
донесат најдоцна во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

85. Одредбите на член 52 до 54 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и сојузните организации согласно се при-
менуваат и врз работниците кои по утврдувањето 
на актот за систематизација на работните места во 
службите на Собранието на СФРЈ, донесен врз ос-
нова на оваа одлука, нема да бидат распоредени во 
службите на Собранието на СФРЈ. 

86. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за организа-
цијата на службите на Сојузната скупштина („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 46/68, 15/70, 22/72 и 22/73). 



Петок^ 7 мај 1976 (ЈЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 18 — Страна 4б5 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 335 

29 април 1976 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. p. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
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263. 

Тргнувајќи од тоа дека работните луѓе и граѓани-
те и народите и народностите на Југославија ги оства-
руваат во федерацијата своите заеднички интереси 
и одлучуваат за нив врз начелата на спогодување 
на републиките и автономните покраини, солидар-
носта и заемноста, рамноправното учество на репуб-
ликите и автономните покраини во органите на фе-
дерацијата и одговорноста на републиките и авто-
номните покраини за сопствениот развој и за разво-
јот на социјалистичката заедница како целина, како 
и од улогата и одговорноста на општествено-поли-
тичките и другите општествени и самоуправни орга* 
низации во федерацијата во остварувањето на тие 
заеднички интереси, а во согласност со ставовите на 
Десеттиот конгрес на Сојузот на комунистите на Ју-
гославија за раководната улога на работничката кла-
са во изградбата на социјалистичкото самоуправно 
општество, натамошното развивање на социјалистич-
ките самоуправни односи и зацврстување на брат-
ството и единството и рамноправноста на народите 
и народностите на Југославија. 

Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, Централ-
ниот комитет на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија, Сојузниот одбор на Сојузот на здруженија-
та на борците од Народноослободителната војна на 
Југославија, Конференцијата на Сојузот на соција-
листичката младина на Југославија, Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Сојузниот извршен со-
вет и Стопанската комора на Југославија, врз основа 
на член 124 и 244 од Уставот на СФРЈ, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА ВО ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Со Општествениот договор за кадровската поли-

тика во федерацијата (во натамошниот текст: Опште-
ствениот договор) се обезбедуваат: водење на кад-
ровската политика врз единствени ид еј ^политички 
и класни основи и врз принципите на рамноправ-
носта на народите и народностите на Југославија, 
односно на републиките и автономните покраини; 
единствено однесување и организирана соработка на 
учесниците на Општествениот договор во оствару-
вањето на начелата на утврдената кадровска поли-
тика; доследно применувале на критериумите за 
избор, именување или назначување на функционе-
рите и работниците за работа врз, стручните работи 
во федерацијата; навремено согледување на потре-
бите од кадри и преземање мерки органите и орга-

низациите во федерацијата да се оспособат ефикас-
но да ги вршат доверените им функции и да ја за-
јакнуваат својата одговорност и самостојност во ра-
ботата. 

Со Општествениот договор се утврдуваат: основ-
ните критериуми за остварување на кадровската по-
литика; начинот, условите и постапката за предла-
гање и избор на кадрите на функциите и стручните 
работни места во органите и организациите во фе-
дерацијата; начинот на организирањето и функцио-
нирањето на кадровските тела и служби, евиденци-
јата за кадрите, како и обврските на учесниците на 
Општествениот договор за неговото остварување. 

Член 2 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека, заради поуспешно вршење на својата 
функција и во согласност со положбата на федера-
цијата, републиките и автономните покраини утвр-
дени со Уставот на СФРЈ, со надлежните органи и 
организации во републиките и автономните покраи-
ни поблиску ќе ги утврдат меѓусебните права и об-
врски во врска со натамошното изградување на на-
челата и ставовите од значење за водењето на кад-
ровската политика во федерацијата, со подготвување 
на предлози за избор на кадрите на функциите во 
федерацијата и со обезбедување на стручни кадри 
за потребите на органите и организациите во феде-
рацијата. 

П. Начела, критериуми и постапка за избор на 
функционери во федерацијата 

Член 3 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека плански и систематски доследно ќе ги 
остваруваат утврдените начела на кадровската по-
литика, а особено во поглед на: 

— обезбедувањето на демократичноста и јав-
носта на работата во предлагањето и изборот на 
функционерите во федерацијата; 

— применувањето на рамноправна застапеност 
на републиките и на соодветна застапеност на ав-
тономните покраини на функциите определени со 
Уставот на СФРЈ, со сојузните закони и со општите 
актѓи на општествено-политичките и други самоуп-
равни организации и заедници во федерацијата, 
како и обезбедување на застапеноста на кадрите од 
републиките и автономните покраини во вкупниот 
состав на другите функционери во федерацијата, врз 
основа на претходно усогласените ставови со репуб-
ликите и автономните покраини; 

— доследното применување на класниот прин-
цип во кадровската политика, а посебно со обезбеду-
вање на соодветна застапеност на непосредните про-
изводители и други работни луѓе во здружениот 
труд во органите и телата на општествено-политич-
ките и други општествени и самоуправни организа-
ции во федерацијата; 

— конституирањето на органите и телата на 
општествено-политичките и други општествени и 
самоуправни организации и заедници во федераци-
јата врз, основите на делегатскиот систем; 

— доследната примена на договарањето како 
услов за остварување на заедничката одговорност на 
надлежните органи и тела во федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини во водењето на 
кадровската политика во федерацијата; 

— изборот на млади и изборот на кадри со ре-
волуционерно искуство, со што се обезбедува побрз 
развој и континуитет на социјалистичката револу-
ција; 

— обезбедувањето на соодветна застапеност на 
жени во раководствата на општествено-политичките 
и други општествени и самоуправни организации и 
органи во федерацијата, во согласност со нивната 



Страна 470 — Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 мај 197tf 

улога и придонес во општествениот труд и со пот-
ребата за остварување рамноправно учество на же-
ните- во општествено-економскиот и политичкиот 
живот; 

— ограничувањето на повторниот избор, имену-
вање и назначување на функционерите, согласно со 
Уставот на СФРЈ, со сојузните закони и со општите 
акти но општествено-политичките и други опште-
ствени и самоуправни организации. 

Член 4 • 
Тргнувајќи од начелата на кадровската полити-

ка — одговорните должности во федерацијата да им 
се доверуваат на кадрите што имаат морално-поли-
тички, работни и стручни квалитети и кои претход-
но се потврдиле во практиката на разрешување на 
општествени прашања, учесниците на Општествениот 
договор се сбзрзуваат дека со меѓусебна соработка 
и со републиките и автономните покраини ќе пре-
земаат мерки за навремено и систематско општестве-
но подготвување и одбирање на кадри за опште-
ствени функции во федерацијата. Учесниците на 
Општествениот договор исто така се обврзуваат де-
ка во споите делегатски и други самоуправни тела 
ќе обезбедат на јавните и други одговорни функции 
во федерацијата да бидат избирани или именувани 
кадри што ги исполнуваат особено следните крите-
р и у м : 

— со својата работа да дале придонес за оства-
рувањево и развојот на социјалистичката револуци-
ја на народите и народностите на Југославија, власта 
на работничката класа и на сите работни луѓе, за 
ид еј исто и акционото единство на социјалистичките 
сили организирани во Социјалистичкиот сојуз на 
работниот пород на Југославија и за водечката идеј-
на и политичка улога на Сојузот на комунистите на 
Југославија; 

— со својата општествена активност да придо-
несувале за изградбата, јакнењето и развојот на: со-
цијалистичките самоуправни односи во општество-
то; решавачката положба и улога на работничката 
класа бо развојот на ошптествено-економскиот и 
политичкиот систем, нејзината државна власт и 
управувањето со други општествени работи; брат-
ството и единството и полната рамноправност на на-
родите и народностите на Југославија; независната 
надворешна политика, вклучувајќи ја политиката 
на неврзаноста на нашата земја; надворешната и 
внатрешната безбедност- на Југославија и системот 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита; уставноста и законитоста во општествена-
та практика; 

— да изразуваат спремност и да се способни да 
придонесуваат за усогласувањето на посебните и 
општите интереси и усовршувањето и афирмацијата 
на самоуправното спогодување и демократското 
општествено договарање како облик на соработка 
помеѓу органите и организациите во здружениот 
труд и во општествениот живот воопшто, а посебно 
како облик на договарање помеѓу републиките И 
автономните покраини и начин на донесување од-
луки во федерацијата; ! 

— да поседуваат работни, стручни и други соод-
ветни способности за вршење на доверените им за- • 
дачи и должности и, врз основа на своето залагање, 
принципиелност и'резултати на работата, социјалис-
тичкото самоуправно однесување, личната одговор-
ност и односот спрема општествените -средства да 
уживаат углед и доверба во средината каде што ра-
ботат и живеат и во пошироката јавност. 

Учесниците на Општествениот договор ќе ги 
утврдат, по потреба, со општи акти и посебните кри-
териуми за избор на кадрите на одделни функции 
во федерацијата, во согласност со Општествениот 
договор и со барањата на тие функции. 

Член 5 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека, имајќи предвид дека во федерацијата се 
вршат работи од заеднички интерес за сите репуб-
лики и автономни покраини, народи и народности на 
Југославија, доследно ќе ги применуваат одредбите 
ед Уставот на СФРЈ за одговорноста на носителите 
на самоуправните и јавните функции во федераци-
Зата. 

Заради остварување на општествената и лична-
та одговорност на носителите на самоуправните и 
јавните функции во органите и организациите во 
федерацијата, учесниците на Општествениот дого-
вор ќе обезбедуваат услови работата на носителите 
на тие функции да подлежи на јавна оцена, со која 
се обезбедува демократското право на граѓаните, а 
посебно на делегатските тела. да даваат миленка 
и да ја оценуваат работата на одделни органи и (но-
сители на јавните функции, да им даваат поддршка 
или да бараат нивно сменување. При тоа, учесни-
ците на Општествениот договор тргнуваат од сфа-* 
ќањето дека во самоуправното демократско соција-
листичко општество јавната оцена на работата на 
носителите на јавните функции не мо лее да биде об-
лик и средство на политичка борба за власт, туку 
само израз на конструктивниот напор за одделни 
функции да се избираат најспособните кадри. 

Тргнувајќи од овие ставови, уч£сни$ите на Оп-
штествениот договор се обврзуваат дека, обезбеду-
вајќи го остварувањето на демократското право на 
граѓаните јавно да ја оценуваат работата на носи-
телите на јавните функции, ќе му се противстазу-
ваат на секој обид тоа право да се злоупотреби како 
политичко оружје против социјалистичкото само-
управно општество или да се дискредитираат но-
сителите на јавните функции кои совесно и успеш-
но ги вршат доверените им должности. Учесниците 
на Општествениот договор исто така, се согласни 
дека е неопходно, истовремено со остварувањето на 
правата на делегатските и други органи да бараа? 
отповик или сменување на функционерите, да се 
остварат и правата на функционерите да поднесу-
ваат оставки и сменувањето или оставката на 
функционерите да нема никакви последици врз нив-
ната општествена положба, освен ако е во праша-
ње кршење на закон. 

Член 6 
Носителите на предлозите на кандидатите за 

избор на функционерите во федерацијата, што за 
тоа се овластени со Уставот на СФРЈ, со сојузните 
закони или со општите акти на самоуправните ор-
гани и огаптествено-политичките организации, се 
обврзуваат дека навремено ќе ги запознаваат над-
лежните органи и организации во републиките и 
автономните покраини со кадровските потреби од 
определени функции во федерацијата и дека со тие 
органи ќе постигнат договор за соодветната заста-
пеност на републиките и автономните покраини. 

Учесниците на Општествениот договор со свои 
акти, при непосредно учество на републиките и ав-
тономните покраини, ќе ја утврдат постапката на 
разгледувањето и начинот на утврдувањето на пред-
лозите за избор на кандидатите за одделни функции. 

Член 7 
Успешното остварување на кадровската поли-

тика бара при подготвувањето на предлозите на 
кандидатите за највисоките функции во федераци-
јата да се оствари организирана соработка помеѓу 
соодветните органи и организации во федерацијата, 
републиките и автономните покраини и во таа со-
работка да qe постигне полна согласност. 

Врз основа на усогласените ставови во Коор-
динациониот одбор на Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гословија за кадровска политика во федерацијата, 
се утврдуваат функциите што се сметаат како нај® 
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високи функции во смисла на став 1 од овој член 
и се определуваат носителите на консултациите и 
начинот на подготвувањето на предлозите на канди-
датите за тие функции. 

Ш. Основни начела за избор на работниците што 
вршат стручни работи во федерацијата 

Член 8 
f Тргнувајќи од критериумите утврдени во член 

4 на Општествениот договор, учесниците на Опште-
ствениот договор се обврзуваат дека, со активно 
учество на работните заедници и нивните самоуп-
равни тела, органите што учествуваат во одлучу-
вањето за избор на работниците и општествено-по-
литичките организации во тие органи и организа-
ции, при изборот на работниците за работа на 
стручните работи во органите и организациите во 
федерацијата, посебно ќе водат сметка за недели-
воста на нивните морално-политички и стручни ква-
литети и дека во решавањето на кадровските пра-
шања во врска со стручните работници ќе тргну-
ваат и од потребата за: 

— остварување на ^рамноправна застапеност 
на стручните работници од сите републики и ав-
тономни покраини и од сите народи и народности 
на Југославија; 

— постојано подигање на нивото на стручната" 
оспособеност на органите и организациите преку ор-
ганизирано стручно и идеолошко-политичхо оспосо-
бување и усовршување на работниците во текот на 
работата, во согласност со општествените потреби 
и барања што произлегуваат од општествениот раз-
вој и современите научни и стручни достигања, и 
со примање на нови работници кои во Практиката 
го потврдиле своето знаење и способност; 

— подмладување на составот на стручните ра-
ботници со примање на приправници и помлади ра-
ботници и со создавање услови за нивниот стручен 
развој и афирмација; 

— создавање услови за постојана и организира-
на размена на стручните работници помеѓу органите 
и организациите во федерацијата и органите и ор-
ганизациите во републиките,, автономните покраини 
и општините, организациите на здружен труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, како и 
научните и стручните установи. 

Член 9 
Општественото значење на политичките, еко-

номските и другите односи на Југославија со стран-
ство бара за тие работи да се ангажираат кадри 
кои, покрај општите критериуми, ги исполнуваат и 
посебните барања во поглед на морално-политичка-
та подобност и стручноста, 

Заради тоа учесниците на Општествениот дого-
вор ќе остварат организирана соработка помеѓу сите 
заинтересирани органи и организации во федера-
цијата и поблиску ќе ги утврдат начинот, условите 
и критериумите за избор на тие кадри, обезбеду-
вањето на застапеност на кадрите од републиките 
и автономните покраини, постапката за подготву-
вање на предлозите за нивниот избор, времето на 
престојот во странство, начинот на решавањето на 
нивните статусни прашања, како и облиците н а по-
врзувањето на нивната активност за време на ра-
ботата во странство со дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

IV Спроведување на Општествениот договор 

Член 10 
Учесниците на Општествениот договор непос-

редно се одговорни за неговото спроведување. За-
ради остварување на оваа одговорност, учесниците 
на Општествениот договор се обврзуваат да ја сле-

дат неговата примена и да создаваат материјални 
услови и да'преземаат други мерки за неговото до-
следно спроведување, за прашањата што во прак-
тиката различно се решаваат меѓусебно да ги усо-
гласуваат ставовите и да даваат иницијатива за 
разгледување на тие прашања од страна на сите 
учесници на Општествениот договор. 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека за остварување на кадровската поли-
тика од својата надлежност и за реализирање на 
задачите што произлегуваат од Општествениот до-
говор ќе формираат посебни тела и стручни служби, 
кои ќе придонесуваат за поефикасното спроведување 

* на прифатената кадровска политика и ќе обезбеду-
ваат евидентирање и планирање на кадрите и вр-
шење на други работи од оваа област. 

Учесниците на Општествениот договор наедно се 
обврзуваат дека, во рамките its своите задачи, со по-
литичко влијание ќе ја обезбедуваат примената на 

- Општествениот договор и во органите и организа-
циите со федерацијата што но се негови потписници, 
особено во органите и организациите чија дејност 
е од значење за цела Југославија. 

Член 11 
Спроведувањето на Crrrттеответ-тнот договор го 

следи Ксординациониот одбор на Сојузната конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија за кадровска политика во фе-
дерацијата кој со тој поглед покрај задачите утвр-

* дени БО одлуката за неговото основање, ги врши 
следните работи: 

— ја координира работата на учесниците на оп-
штествениот договор при донесувањето па општите 
акти и остварувањето на ставовите и мерките утвр-
дени со Општествениот договор; 

— ги разгледува и, на барање од учесниците на 
Општествениот договор или по своја иницијатива, 
ги усогласува ставовите за застапеноста на репуб-
ликите и автономните покраини на функциите во 
органите и организациите во федерацијата, за един-
ствено однесување во решавањето ка статусот па 
кадрите на исти или слични работи и за други пра-
шања од значење за остварување cm кадровската по-
литика бо федерацијата; 

— врши консултации и подготвува предлози 
на .кандидатите за функциите за чие предлагање ќе 
биде определен и со своите ставови ги запознава 
соодветните органи и организации што за тоа до-
несуваат одлука; 

— ги известува учесниците на Општествениот 
договор за состојбата и проблемите што се одне-

* суваат на неговото спроведување и им предлага 
преземање на соодветни мерки; 

— ги утврдува единствените основи на евиден-
тирањето и планирањето на кадрите во органите и 
организациите на федерацијата и ја поттикнува ак-
тивноста. на учесниците на Општествениот договор 
навремено да ги подготвуваат и организирано да ја 
следат состојбата на кадрите во органите и орга-
низациите на федерацијата; 

— дава објаснувања за применувањето на Оп-
штествениот договор; 

— подготвува измени и дополнении а на Опште-
ствениот договор и врши други работи што ќе му 
ги доверат неговите учесници. 

Член 12 
Постапката за измена и дополнение на Опште-

ствениот договор се поведува на барање од оцем 
или повеќе негови учесници за што се известуваат 
сите учесници на Општествениот договор и Коорлима-
циониот одбор на Сојузната конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија за кадровска политика во федерацијата. Бара-
њето ги содржи причините и предлозите за измена 
и дополнение на Општествениот договор. 
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Измените и дополненијата на Општествениот до-
говор се донесени кога ќе ги усвојат сите учесници 
на Општествениот договор. 

V. Завршни одредби 

Член 13 
Стручните работи во врска со спроведувањето на 

Општествениот договор ги врши стручната служба 
што ги врши соодветните работи за Координацио-
ниот одбор на Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 
за кадровска политика во федерацијата. 

Член 14 
Општествениот договор влегува во сила кога ќе 

го потпишат неговите учесници. 

Член 15 
Општествениот договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

20 април 1976 година 
Белград 

Потписници на Општествениот договор: 

За Сојузната 
конференција на 

Социјалистичкиот сојуз 
' на работниот народ на 

Југославија, 
Душан Петровиќ, е. p. 

За Централниот комитет 
на Сојузот на комунистите 

на Југославија, 
Стане Доланц, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на 

Југославија, 
Мика Шпиљак, с. р. 

За Сојузниот одбор на Со-
јузот на здруженијата на 
борците од Народноосло-
бодителната војна на Југо-

славија, 
Коста Наѓ, е. p. 

За Конференцијата на Со-
јузот на социјалистичката 
младина на Југославија, 

Драган Милиќ, е. p. 

За Собранието на Соција-
листичка Федеративна Ре-

публика Југославија, 
Киро Глигоров, е. р. 

За Претседателството на 
Социјалистичка Федера-
тивна Република Југосла-

вија, 
Владимир Бакариќ, е. р. 

За Сојузниот извршен 
совет, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

За Стопанската комора на 
, Југославија, 

Илија Ваниќ,е. р. 

Петок, 7 мај 197tf 

264. 

Врз основа на член 16 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ на 20-та 
седница од 28 април 1976 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА 
ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА Ш 6 ГОДИНА НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИС-
ТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВР-
ДЕНА ОД ЦОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ОСТВА-
РУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Личните доходи на функционерите што ги 
избира Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги именува Собранието на СФРЈ според листа-
та на именуваните функционери утврдена од пот-
писниците на Општествениот договор за основите и 
мерилита за утврдување на личните доходи и дру-
гите примања на функционерите во федерацијата и 
на делегатите во Собранието на СФРЈ, се зголему-
ваат за 11,72% во согласност со просечниот пораст 
на личните доходи на вработените во стопанството 
на СФРЈ и со просечниот пораст на продуктивноста 
во стопанството во второто полугодиште на 1975 го-
дина. 

2. Правото според точка 1 на оваа Одлука им 
припаѓа и на делегатите што остваруваат надомести 
на личните доходи во Собранието на СФРЈ. 

3. Правото според точка 1 на оваа Одлука им 
припаѓа и на сојузните пратеници и функционери 
што остваруваат лични доходи во Собранието на 
СФРЈ според Законот за работата и правата на со-
јузните пратеници и функционери на кои им преста-
нала функцијата. 

4. Правата утврдени според точ. 1, 2 и 3 од оваа 
Одлука припаѓаат од 1 јануари 1976 година. 

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

Бр. 120-24/76-03 
28 април 1076 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, е. р. 

265. 

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 1976 

ГОДИНА 

1. За увоз и плаќање на суровини, други репро-
дукциони материјали и резервни делови за тековно 
одржување во 1976 година се утврдува, покрај гло-
балната девизна квота утврдена врз основа на Од-
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дуката за утврдување на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини, други репродук-
циони материјали и резервни делови за тековно 
одржување за првото полугодиште на 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75), се утврдува и 
дополнителен износ на глобалната девизна квота, и 
тоа: 

1) на организациите на здружен труд од областа 
на градежништвото — во вкупен износ од 18,000.000 
динари; 

2) на организациите на здружен труд од група-
цијата 112-10 — Рудници за јаглен — во вкупен из-
нос од 40,000.000 динари. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука 
на одделни организации на здружен труд ќе ја 
изврши Стопанската комора на Југославија, според 
критериумите што ќе ги утврди општественото тело 
на Стопанската комора на Југославија надлежно за 
соодветната област на стопанството. 

За извршената распоределба во смисла на одред-
бата на став 1 од оваа точка. Стопанската комора на 
Југославија поднесува извештај до Сојузниот секрет 
тари јат за надворешна трговија, кој за тоа на се-
која организација на здружен труд ќе и издаде ре-
шенија во рок од 15 дена од денот на приемот на 
извештајот. 

3. Организациите на здружен труд од областа на 
градежништвото, можат во рамките на Стопанската 
комора на Југославија, стопанската комора на ре-
публиката, односно стопанската комора на автоном-
ната покраина, да се договорат носител на допол-
нителниот износ на глобалната девизна квота за 
повеќе организации на здружен труд да биде една 
организација на здружен труд, и тоа производстве-
на организација на здружен труд, трговска органи-
зација на здружен труд или деловно здружение. 

4. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука ќе даде Народната банка на Југославија, 

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

Е. п. бр. 255 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен еовет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

266. 

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банкичка републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ 
ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕ-

ПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски кредити и по странски депо-
зити („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/76) во точка 5 
во одредбата под 5 бројот: .,1 :0,5%" се заменува со 
бројот: „1 : 0,5". 

На крајот на одредбата под 9 точката се замену-
ва со точка и запирка и по тоа се додава нова одред-
ба под 10, која гласи; 

„10) финансиските кредити што во странство ги 
склучуваат организации на здружен труд или овлас-
тени банки за организации на здружен труд ако со 
девизите на тие кредити се отплатуваат постојните 
финансиски кредити или ако се продолжува рокот 
за отплата на кредитите. 

Износот на кредитите од став 1 на оваа одредба 
не може да биде поголем од 50% од износот на фи-
нансиските кредити што втасуваат за отплата во 
1976 година.". 

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

Е. п. бр. 256 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

267. 

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75 и 58/75), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД 
ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОД-

НОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно 
значење за народите и народностите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 11/74, 28/74, 8/75, 
55/75 и 12/76) во точка 1а,. во одредбата под 8 на 
крајот точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат*. 

„9) на јубиларните златници (медалјони), среб-
реници, плакети и значки што се издаваат по повод 
прославата на 120-годипшината од раѓањето на Ни-
кола Тесла; 
, 10) на јубиларните медалјони и значки што се 
издаваат по повод 100-годишнината од раѓањето на 
Ива« Цанкар; 

И) на јубиларните значки и плакети што се из-
даваат по повод 30-годишнината на Јединствена 
народноослободилачка фронта на Хрватска; 

12) на јубиларните медалјони (златници), среб-
реници, плакети и значки што се издаваат по повод 
прославата на 100-годишнината од раѓањето на Вла-
димир Назор,". 

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

Е. п. бр. 257 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 
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25§. 

Брз основа на член 5 став 1 од Законот за пре-
миите за млеко и згоеки телиња, Јуниња и јагниња 
Ух за компензациите за сзежо месо (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/75 и 9/76), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА 
ЗА МЛЕКО И 3 ГО Е НИ ТЕЛИЊА, ЈУНМЊА И 
ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО 

М£СО 

1. Бо Одлуката за условите за остварување на 
премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јаг-
ниња и за компензациите за свежо месо („Службен 
лист на СФРЈ'', бр. 29/75) точка 1 се менува и гласи: 

,Д. На основните организации на здружен труд 
и на земјоделските задруги, што произведуваат 
млеко сами или во кооперација со индивидуални 
производители, и на индивидуалните производители, 
ќе им се исплатува -премијата од член 1 на Законот 
за премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и 
јагниња и за компензациите за свежо месо (во на-
тамошниот текст: Законот) за млеко од опреде-
лен квалитет." 

2. Во точка 2 став 2 на крајот се додаваат збо-
ровите: „или заедничко вложување". 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Како услужно гоење, во смисла на оваа одлука, 

се подразбира гоење во кое: основната организација 
на здружен труд, односно земјоделската задруга вр-
ши вложување во материјал за гоење и добиточна 
храна и го поднесува сиот ризик на гоењето; грлата 
што се гој ат и припаѓаат на таа организација, од-
носно задруга, а на индивидуалниот производител 
му се плаќа за еден килограм прираст надомест за 
вложениот труд, надомест за користење на земјо-
делски објект и инвентар, како и надомест за 
евентуално 'користење на негова добиточна храна. 
Во случај на услужно гоење, премијата од став 1 
на оваа точка и припаѓа на основната организација 
на здружен труд, односно на земјоделската задруга. 

Како заедничко вложување, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира производството во кое основ-
ната организација на Здружен труд, односно земјо-
делската задруга со договорот за производство и 
кооперација предвидела заедничко вложување на 
средства и труд со индивидуални производители и 
заедничко поднесување на ризикот. При заедни-
чкото вложување премијата му припаѓа на .секој 
вложувач сразмерно на извршеното вложување." 

По досегашниот став 3, кој станува став 5, се 
додаваат два нови става, кои гласат: 

„Како производство на згоени телиња, јуниња и 
јагниња во кооперација .со индивидуалните произ-
водители од член 2 на Законот се подразбира произ-
водство за кое пред почетокот на производството е 
склучен договор. 

За згоени телиња, јуниња и јагниња набавени 
од слободен откуп од индивидуални производители 
не може да се остварува премијата од став 1 на оваа 
точка." 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За. Основните организации на здружен труд, 
односно земјоделските задруги што, ја . оствариле 
поезијата за млеко произведено во кооперација со 
гтчдиви,дуални производители или откупено од' ин-
дивидуални производители — се долани, во рок од 
30 дена од денот на наплатата на премијата за млеко, 

да му ја исплатат премијата на индивидуалниот 
производител за чие млеко ја оствариле пре;мијата. 

Основните организации на здружен труд, однос-
но земјоделските задруги што ја оствариле преми-
јата за згоени телиња, јуниња и јажиња произве-
дени" ЕО кооперација со индивидуални производи-
тели, а премијата или дел од премијата му припаѓа 
на индивидуалниот производител, се' должни, во рок 
од 30 дена од денот на наплатата на премијата за 
згоени телиња, јуниња и јагниња, премијата или 
дел од премијата да му ја исплатат на индивидуал-
ниот производител за чии телиња, јуниња или јаг-
ниња ја оствариле премијата." 

4. Во точка 4, став 1 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите: ,ѕили ако во определениот рок не 
му ја исплати на индивидуалниот производител пре-
мијата што му припаѓа". 

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

Е. п. бр. 258 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

р Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

269. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за пре-
мијата за пченица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИ-

ЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА ВО 1976 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд и на зем-
јоделските задруги, што произведуваат пченица 
сами или во кооперација со индивидуални произ-
водители, и на индивидуалните производители, ќе 
им се исплатува премијата од член 1 на Законот 
за премијата за пченица од сите сорти. 

2. Премијата од член 1 на Законот за премијата 
за пченица се исплатува за пченица зрела, здрава, 
без знаци на мувла, незаразена со пченични болести 
и штетници, употреблива за човечка исхрана, со 
2% плевел и нечистота и 13% влага. 

Ако пченицата содржи помал или поголем про-
цент на плевел и нечистота или влага од процен-
тите предвидени во став 1 на оваа точка, количи-
ната на пченицата за која се исплатува премијата 
се зголемува, односно намалува за истиот процент. 

3. Ако пченицата е произведена во кооперација 
со индивидуални производители или е откупена од 
индивидуални производители, премијата му при-
паѓа на индивидуалниот производител за чија пче-
ница е остварена и мора да му се исплати во рок 
од 30 дена од денот на наплатата на премија. 

4. Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата на здру-
жен труд или земјоделската задруга што ќе 'оствари 
премија за количина на пченица з"а која премијата 
веќе е остварена според оваа одлука, или ако во 
определен рок не му ја исплати премијата на инди-
видуалниот производител за чија пченица е оства-
рена премија. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и 
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одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во земјоделската задруга. 

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

Е. п. бр. 261 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д~р Берислав Шефер, е. р. 

270. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ' заради Извршување на одредбите од Законот 
за премијата за соја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/76)«. Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИ-
ЈАТА ЗА СОЈА ВО 1976 ГОДИНА 

1. На основните организации на здружен труд 
и на земјоделските задруги што произведуваат соја 
сами или во кооперација со индивидуални произво-
дители, и на индивидуалните производители, ќе им 
се исплатува премијата од член 1 на Законот за 
премијата за соја од определен квалитет. 

2. Премијата од член 1 на Законот за премијата 
за соја се исплатува за соја зрела, здрава, без зна-
ци на мувла, незаразена со болести и штетници, со 
2% нечистота и 13% влага. 

3. Ако сој ата е произведена во кооперација со 
индивидуални производители или е откупена* од ин-
дивидуални производители, премијата му припаѓа 
на индивидуалниот производител за чија соја е 
остварена и мора да му се исплати во рок од 30 
дена од денот на наплатата на премијата. 

4. Со парична^казна од 1 .ООО до 10.000 динари 
ќе се казни за прекршок основната организација на 
здружен труд-или земјоделската задруга што ќе ја 
оствари премијата за количината на соја за која 
премијата е веќе остварена според оваа одлука, или 
ако во определениот рок не му ја исплати преми-
јата на индивидуалниот производител за чија соја 
е остварена премија. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и 
одговорното лице во основната организација на 
здружен труд или во земјоделската задруга. 

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

Е. п. бр, 262 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

271. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ" бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), член 55 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73 и 28/75) и член 37д став 1 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
ВО 1976 ГОДИНА НА СКЛОПОВИ, ПОТСКЛОПО-
ВИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАТНИ-

ЧКИ АВТОМОБИЛИ 

1. На производите од ова решение што се уве-
зуваат за потребите на производството на патнички 
автомобили, царината ќе се пресметува по стапка од 
5%. На така пре)сметаниот износ се додава износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресмета^ 
на по стапките пропишани во Царинската тарифа, 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и-61/75) и 
царината пресметана по стапка од 5%, намален за: 

1) 30 % — за втор степен на технолошка разгло-
беност на автомобили и делови на автомобили, така 
што царината да се плаќа по стапка од 22%; 

2) 50% — за увоз на делови за патничките во-
зила од тар. бр. 84.06 и 87.06 на Царинската тарифа, 
така што царината да се плаќа по стапка од 18%. 

Под технолошка разглобеност на патнички авто-
мобили и нивни делови од втор степен се подразби-
ра: патничкиот автомобил од тар. бр. 87.02/1а на Ца-
ринската тарифа, што се увезува разглобен на агре-
гати CKD (Completely кпосќ down), и тоа: 

1) каросерија, бојосана или не; 
2) мотор комплетен; 
3) менувач комплетен; 
4) долен построј во склопови, потсклопови или 

делови; 
5) управувачки механизам во склопови, потскло-

пови или делови; 
6) внатрешна опрема во делови; 
7) електроопрема и инструменти; 
8) други неспоменати склопови, потсклопови и 

делови. 
Под делови на патнички автомобили се подраз-

бираат деловите што се увезуваат и што според забе-
лешките кон глава 87 од Царинската тарифа се ра-
споредуваат во тар. бр. 84.06 и 87.06. 

Увозот на делови на патничките автомобили од 
ст. 2 и 3 на оваа точка не се смета како увоз на го-
тови автомобили во смисла на одредбите од Одлу-
ката за определување на стоките ЧИЈ извоз и увоз е 
регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/74, 
63/74, 1/75, 10/75. 15/75, 15/75, 21/75, 30/75, 32/75, 
34/75 и 13/76). 

2. Одредбите на ова решение се применуваат врз 
увозот на агрегати и склопови, потсклопови и делови 
за патнички автомобили што организациите на здру-
жен труд —' производители на патнички автомобили 
ги плаќаа^ со средства остварени со извоз на патни-
чки автомобили (тар. број 87.02/1 а на Царинската 
тарифа), односно со средства остварени со извоз на 
агрегати, склопови, потсклопови и делови за тие 
автомобили, независно од тар., број на Царинската 
тарифа во кој се распоредуваат. 

3. На извозот остварен во смисла на одредбите 
од ова решение, покрај враќањето на царината 
определено во Одлуката за условите за враќање на 
царината платена на увезените стоки употребени во 
производството на домашни стоки што се извезуваат 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73), се признава и 
правото на враќање на царината во рхзнос по стап-
ка од 4%. 

Правото на враќањето од став 1 на оваа точка 
се остварува во постапката пропишана сб одлуката 
од тој став. 

4. На деловите на патнички автомобили од прв 
степен на технолошка разглобеќост не се однесуваат 
одредбите од ова решение за намалување на цари-
ната. 

Под технолошка разглобеност од прв степен се 
подразбира патничкиот автомобил од тар. број 
87.02/1а на Царинската тарифа, што се увезува раз-
глобен на агрегати БК (semi knock down), и тоа: 

1) самоносечка каросерија или каросерија со 
Шасија; 

2) мотор комплетен со сите агрегати; 
3) менувач со трансмисија; 
4) долен построј комплетен; 
5) управувачки механизам комплетен; 
6) внатрешна опрема; 
7) електроопрема и инструменти; 
8) други неспоменати склопови, потсклопови и 

делови. 
5. При царинењето на производите од ова реше-

ние, кон увозната царинска декларација се прилага 
потврда од банката дека увозот се врши со средства 
што се остварени со извоз на производите од точка 
2 на ова решение. 

Увозот може да се врши само преку една цари-
нарница надлежна според местото на седиштето на 
организацијата на здружен труд што произведува 
патнички автомобили. 

6. Евиденцијата за вкупниот извоз, увоз и за из-
носот на наплатената царина ја води Сојузната уп-
рав^ за царини. 

Месечен извештај за користењето на повласти-
цата од ова решение Сојузната управа за царини 
поднесува до Сојузниот секретаријат за финансии 
до 15» ти во месецот за изминатиот месец. 

7. Се Овластува сојузниот секретар за финансии, 
по потреба, да пропише упатство заради извршува-
ње на ова решение. 

8. Ова решение се применува во 1976 година. 
9 Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 259 
22 април 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Д-р Берислав Шефер, е. р. 

272. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата 
на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапка-
та за ослободување од обврската 'за полагање депо-
зит при, инвестициони вложувања во нестопански и 
^производни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕТО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕ-
ПОЗИТ ИРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И ГОШРОИЗ-

ВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО СР СРБИЈА 
1. Во Решението за ослободување од обврската 

за полагање депозит при определени инвестициони 

вложувања во нестопански и непроизводни инвен-
стиции во СР Србија („Службен лист на СФРЈ", бр, 
11/76 и 16/^6), во то^ка 1 во одредбата под 2 по али-
нејата 5, се додаваат 6 нови алинеи, кои гласат: 

• „— Комунално предузеќе „Развитак", Брус; 
— Комунално предузеќе, Пирот; 
— Предузеќе „Водовод и канализација", Пирот; 
— Комунално предузеќе „Наш дом", Пожега; 
— Комунално предузеќе „Наш дом", Лозница; 
— Предузеќе за хигијенско-техничку заштиту 

„Чистоќа", Ниш;". 
Во одредбата под 6 на крајот точката се заме-

нува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
Одредба под 7, која гласи: 

„7) инвеститорите што инвестиционите вложу-
вања ги вршат во изградба на Хируршкиот блок и 
медицинскиот центар за физикална медицина и ре-
хабилитација во Шабац." 

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

Е. п. бр. 260 
29 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

273. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредба-
та на точка 3 од Одлуката за критериумите и по-
стапката за ослободување од. обврската за полагање 
депозит при инвестициони вложувања во нестопан-
ски и ^производни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75), сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПО-
ЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИ-
ОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛ-

НОТО СТОПАНСТВО 

Л. Во Решението за ослободувања од обврската 
за полагање депозит н? определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при инвестициони 
вложувања .во објекти на комуналното стопанство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76 и 16/76) во то-
чка 1 во одредбата под 30 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се Додава нова одредба 
под 31 која гласи: 

„31) комунално подузеќе „Водовод", Карловац.". 
2. Ова решение влегува во сила, наредниот ден 

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

Е. п. бр. 263 -
29 април 1976 година 

Белград • 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 
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274. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71. 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОЛУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ 

НА ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на. увозот на електронски сметачи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 54/75) во точка 1 во тар. 
број 84.53/3 по третата ? лине ја се додаваат две нови 
алинеи, кои гласат: 

„— контролна единица Сл. 
— единица на дискови 

(екстерна меморија) Сл.". 
По тар. број 84.53/3 се додава нов тар. број, кој 

гласи: 

„92.12/3 Друго 
Ех. 
Магнетни дискови Сл.". 

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

Е. п. бр. 264 
9 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

275. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА , ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
определуваат следните сезонски гранични премини 
за меѓународен поморски сообраќај: Изола, Новиград, 
Опатија, Примоштен, Котор, Тиват и Будва. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова реше-
ние се определуваат за преминување на државната 
граница од 1 мај до 31 октомври 1976 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во« „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 265 
29 април 1976 година 

Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

276. 

Врз основа на член 5 став 2 ЈОД Законот за пре-
миите за млеко и згоени телиња, јуниња и за ком-
пензациите за свежо месо („Службен лист на СФР Ј", 
бр. 28/75 и 9/76), во спогодба со сојузниот секретар 
за пазар и цени и со сојузниот секретар за финан-
сии, претседателот на Сојузниот' комитет за земјо-
делство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈА-
ТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И 
ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО 

МЕСО 

1. Основните организации на здружен труд и 
земјоделските задруги од чл. 1, 2 и 3 на Законот за 
премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и ј а г -
ниња и за компензациите за свежо месо (во ната-
мошниот текст: Законот) ја остваруваат премијата, 
односно компензацијата врз основа на барање под-
несено до Службата на општественото книговодство 
ка ј која имаат жиро-сметка. 

Индивидуалните производители што произведу-
ваат млеко ја остваруваат премијата од член 1 па 
Законот преку организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет или со преработка на 
млеко. Тие организации поднесуваат барање до 
Службата на општественото книговодство ка ј коза 
имаат жиро-сметка за количините на млеко што 
индивидуалните производители им ги продале и 

испорачале. 
2. Кон барањето за исплата на премијата за 

млеко од член 1 на Законот основните организа-
ции на здружен труд, односно земјоделските зад-
руги од точка 1 на оваа наредба прилагаат: 

1) доказ дека за количината млеко за која ба-
раат премија е остварена премија според прописите 
на републиката, односно автономната покраина; 

2) пресметка на премијата за млеко, во која се 
назначуваат количините на кравјо, односно овчо 
млеко изразени во литри, податоци за пресметаните 
количини на кравјо млеко на 3,2%, односно на овчо 
млеко на 4% млечна маст, и определениот износ на 
премијата за еден литар и за вкупната количина, 
посебно за кравјо а посебно за овчо млеко. 

3. Кон барањето за исплата на премијата за те-
лиња, јуниња или јагниња од член 2 на Законот 
основните организации на здружен труд односно 
земјоделските задруги прилагаат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на- телиња, јуниња или јагниња од соп-
ствено производство или од кооперација со индиви-
дуални производители, на организации на здружен 
труд што се занимаваат со промет или со преработка 
ка добиток или добиточни производи, односно на 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи за количините што се произведени врз 
основа на договор за производство на резерви во 
?киво на ридско-планинско подрачје.' Во фактурата 
мора да се наведе: видот, категоријата, класата и 
тежината на добитокот изразена во килограми жива 
мера, како и продажната цена за еден килограм 
жива мера. 

Ако основната организација на здружен труд, 
односно земјоделската задруга телињата, јунињата 
или јагнињата ги преработила за своја сметка за-
ради продажба на свежо месо на крајните потро-
шувачи, наместо фактурата, кон барањето за пре-
мијата прилага писмена изјава, потпишана од овла-
стените лица, која ги содржи истите податоци како 
и фактурата од став 1 на оваа одредба; 

2) потврда од Фондот за унапредување на про-
изводството и пласманот на добиток и на добиточни 
производи или од Сојузната дирекција за резерви 
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на прехранбени производи дека телињата, јагнињата 
или јагнињата потекнуваат од договорено производ-
ство и дека договорот е регистриран ка ј Фондот 
или кај Сојузната дирекција, односно потврда од 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи дека телињата, јуиињата или јагнињата 
потекнуваат од договорено производство на резерва 
во живо на ридско-планинско подрачје и дека до-
говорот е регистриран кај Сојузната дирекција. 

За телињата, јунињата и јагнињата произведе-
ни во кооперација со индивидуални производители 
потврдата од став 1 на оваа одредба ќе се издаде 
ако при регистрацијата на договорот е поднесен 
директно или преку асоцијациите и списокот , на 
ир диви ду ал пите производители (име и презиме и 
живеалиште на кооперантите со кои *е склучен до-
говорот за тоа производство); 

3) потврда од организацијата на здружен труд, 
што е овластена да го утврди квалитетот на доби-
токот, дека телињата, јунињата или јагнињата му 
одговараат на квалитетот од Одлуката за гаранти-
раните цени на добитокот („Службен лист на 
СФРЈ", бр."29/75); 

4) доказ дека телињата, јунињата или јагнињата 
им се испорачани на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет или преработка 
на добиток или добиточни производи или со извоз 
на добиток, односно на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи за количините 
преземени врз основа на договорот за производство 
на резерви во живо на ридско-планинско подрачје 
(товарен лист, испратница, потврда за приемот 
и др.); 

5) пресметка на премијата од член 2 на Законот, 
во која се назначуваат количините на телињата, 
јунињата и јагнињата и определениот износ на пре-
мијата за еден килограм и за вкупната количина, 
посебно за телињата и јунињата, а посебно за јаг-
нињата. 

4. Кон барањето за исплата на компензацијата 
за свежо месо од член 3 на Законот основните орга-
низации на здружен труд, односно земјоделските 
задруги прилагаат: 

1) фактура, односно копија на фактура за про-
дажбата на свежо месо на организациите на здру-
жен труд што вршат продажба на свежо месо на 
мало, на свои продавници или на други потрошу-
вачи (Југословенската народна армија, здравствени 
организации, ученички и студентски домови, мензи 
и други организации за општествена исхрана, уго-
стителство и др.). Во фактурата мора да се наведе: 
видот, категоријата и тежината на свежото месо 
изразена во килограмр*. Во фактурата мора да биде 
наведена и продажната цена за еден'килограм све-
жо месо, износот на компензацијата за кој се нама-
лува малопродажната цена на месото за еден ки-
лограм и за вкупната количина, посебно за секој 
вид свежо месо; 

2) фактура за купувањето на добиток, со тоа 
што цената во фактурата мора да биде за 'свињи, 
овци и згоени пилиња (бројлери) гарантираната 
цена според Одлуката за гарантираните цени за 
добиток, а за говедата минималната откупна цена 
за добиток според Одлуката за минималните от-
купни цени за добиток („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/75). зголемена за најмалку 10%; 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шана од овластените лица, дека малопродажната 
цена за свежо месо е утврдена врз основа на Дого-
ворот за начинот на формирање на малопродажните 
петти за свежо месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29'75>: 

4) потврда од подносителот на барањето потпи-
шана-од овластените лица, дека месото за' кое се 
бара комисиони-а им е продадено директно на пот-
рошувачите од одредбата под 1 на оваа точка, од-
носно дека месото не му е вратено од малопродаж-

бата на производителот или продадено на друга 
основна организација на здружен труд што произ-
ведува преработки од месо; 

5) пресметка на компензацијата од член 3 на 
Законот, во која се назначуваат количините свежо 
месо и износот на компензацијата за еден килограм 
и за вкупната количина, посебно за секој вид свежо 
месо. 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за исплата на преми-
јата од чл. 1 и 2, односно на компензацијата од 
член 3 на Законот во поглед на пресметувањето и 
потполноста на приложената документација се ис-
правни, го одобрува бараниот износ во корист на 
жиро-сметката на подносителот на бајрањето, а врз 
товар на посебните сметки, и тоа: 

60811-637-3460 — Средства за премии за кравјо 
и овчо млеко 

60811-637-3481 — Средства за премии задоени 
телиња, јуниња и јагниња 

60811-637-3476 — Средства за компензации за 
свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо. 

6. Основните организации на здружен труд, од-
носно земјоделските задруги се должни во своето 
книговодство да водат уредна и ажурна евиденција 
и документација за количините на млеко, телиња, 
јуниња, јагниња, односно свежо месо за кои е оства-
рена премијата, односно компензацијата од чл. 1 до 
3 на Законот и за остварените премии, односно ком-
пензации. 

7. Ако кон барањето од точ. 2, 3 и 4 на оваа 
наредба се прилагаат преписи на оригинални ис-
прави (фактури и ел.), тие мораат да бидат потпи-
шани од овластените лица и врз нив мора да биде 
втиснат печатот на подносителот на барањето, а 
оригиналните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна врз секоја исправа што се поднесува на увид 
да назначи дека премијата од чл. 1 и 2, односно 
компензацијата од член 3 на Законот е исплатена. 

8. Барањата од точ. 2, 3 и 4 на оваа наредба се 
поднесуваат до Службата на општественото книго-
водство, и тоа: за млеко — по правило во рок од 15 
дена од денот на остварувањето на премијата спо-
ред прописите на републиката, односно автономната 
покраина, а за згоени телиња, јуниња и јагниња и 
за свежо месо — по правило во рок од 30 дена од 
денот на утврдениот квалитет за тој добиток, од-
носно од денот на испораката на свежото месо. 

9. За количините на млеко, згоени телиња, ју* 
ниња, јагниња и свежо месо продадени и испора-
чани од 1 јануари до денот на влегувањето во сила 
на оваа наредба, барањата од точка 8 на оваа 
наредба се поднесуваат, и тоа: за премии за млеко 
—- по правило најдоцна во рок од 15 дена, а за 
премии за згоени телиња, јуниња и јагниња и за 
компензациите са свежо месо најдоцна во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за начинот 
на остварување на премијата за млеко и згоеш* 
телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за 
свежо месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75, 
45/75 и 54/75). 

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

Бр. 8-2625/2 
19 април 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Иво Куштрак, е. р. 
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Врз основа на член 4 од Законот за премијата 
за соја („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/76), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИ-

ЈАТА ЗА СОЈА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд и земјоделс-
ките задруги, што произведуваат соја сами или во 
кооперација / со индивидуални производители (во 
натамошниот текст: производителите), ја оствару-
ваат премијата од член 1 на Законот за премијата 
за соја (во натамошниот текст: Законот) врз основа 
на , барање поднесено до Службата на општестве-
ното книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Индивидуалните производители што произведу-
ваат соја ја остваруваат премијата од член 1 на 
Законот преку организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка или промет на соја 
(во натамошниот текст: прометните организации). 
Прометните организации поднесуваат барање за 
остварување на премијата до Службата на општес-
твеното книговодство кај која имаат жиро-сметка, 
и тоа за количините на соја што индивидуалните 
производители им ги продале и испорачале. 

2. Кон барањето од точка 1 став 1 од оваа на-
редба за исплата на премијата од член 1 на Зако-
нот, производителите прилагаат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на сој ата од сопствено производство или 
од кооперација со индивидуални производители, на 
прометните организации; 

2) доказ дека содата им е испорачана на про-
метните организации (товарен лист, испратница, 
потврда за приемот и ел.); 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шана од овластените лица, дека сој ата за која се 
бара премијата од член 1 на Законот потекнува од 
сопствено производство, односно од кооперација со 
индивидуални производители или од индивидуални 
производители. Во потврдата мора да биде наведено 
дека сој ата не е купена од прометни организации 
или дека не потекнува од увоз. За сојата произве-
дена во кооперација со индивидуални производи-
тели, како и за сој ата откупена од индивидуални 
производители мора да се приложи и список на тие 
индивидуални производители потпишан од овластен-
и в е лица кој содржи име, презиме и адреса на 
производителите, како и податоци за количината и 
денот на испораката на сој ата; 

3) пресметка на премијата „од член 1 на Зако-
нот, во која се назначуваат количините на сој ата и 
износот на премијата за еден килограм и за вкуп-
ната количина. 

Кон барањето од точка 1 став 2 на оваа наредба 
за исплата на^премијата од член 1 на Законот про-
метните организации прилагаат: 

1) доказ дека сојата е откупена од индивидуал-
ни производители (товарен лист, испратница, потвр-
да за приемот, и ел.); ' 

2) список на индивидуалните производители од 
кои сој ата е откупена, кој содржи име и презиме и 
адреса на индивидуалните производители, како и 
податоци за количината и денот на испораката; 

3) пресметка на премијата од член 1 на Зако-
нот, во која се назначуваат количините на сој ата и 
износот на премијата за еден килограм и за вкуп-
ната количина. 

3. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за исплата на преми-
Јата од член 1 на Законот во поглед на пресмету-
вањето и потполноста на приложената документа-

ција е исправно, го одобрува бараниот износ во 
корист на жиро-сметката на подносителот на ба-
рањето, а врз товар на сметката бр. 60811-637-3551 
— Средства за финансирање на премијата за соја. 

4. Производителите и прометните организации 
се должни во своето книговодство да водат уредна 
и ажурна евиденција и документација за количи-
ните на соја за кои ја оствариле премијата од член 
1 на Законот и за остварените премии. 

5. Ако кон барањето од точка 1 на оваа наред-
ба се прилагаат преписи на оригинални исправи 
(фактура и др.), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и врз нив мора да биде втиснат 
печатот на подносителот на барањето, а оригинал-
ните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна врз секоја исправа што се поднесува на 
увид да назначи дека премијата од член 1 на Зако-
нот е исплатена. 

6. Барањата од точка 1 на оваа наредба се под-
несуваат до Службата на општественото книговод-
ство по правило во рок од 30 дена од денот на ис-
пораката на сој ата. 

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

Бр. 8-2625/3 
19 април 1976 година 

\ Белград 

i 
278. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за 
премијата за пченица („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75), во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии и со сојузниот секретар за пазар и цени, 
претседателот на Сојузниот комитет за замј одел ство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА 

ПЧЕНИЦА ВО 1976 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и земјодел-

ските задруги, што произведуваат пченица сами 
или во кооперација со индивидуални производите-
ли (во натамошнит текст: производителите), ја ос-
тваруваат премијата од член 1 на Законот за пре-
мијата за пченица (во натамошниот текст: Законот) 
врз основа на барање поднесено до Службата на 
општественото книговодство кај која имаат жиро-
-сметка. 

Индивидуалните призводители што произведу-
ваат пченица ја остваруваат премијата од член 1 
на Законот преку организациите на здружен труд 
што вршат преработка или промет на жита или 
преку Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: прометните 
организации). Прометните* организации поднесуваат 
барање за остварување на премијата до Службата 
на општественото книговодство ка ј која имаат жи-
ро-сметка, и тоа за количините на пченица што ин-
дивидуалните производители им ги продале и ис-
порачале. 

2. Кон барањето од точка 1 на оваа наредба за 
исплата на премијата од член 1 на Законот, про-
изводителите прилагаат: 

1) фактура, односно копија од фактура за про-
дажбата на пченицата од сопствено производство, од-
носно од кооперација со индивидуални производи-
тели; 

2) доказ дека пченицата им е испорачана на 
прометните организации (товарен лист, испрат-
ница, потврда за приемот и ел.); 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Иво Куштрак, е. р. 
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3) потврда од подносителот на барањето, пот-
пишана од овластените лица, дека пченицата за 
која се бара Наплата на премијата од член 1 на. 
Законот потекнува оц Ашствено производство, од-
носно од кооперација со' индивидуални производи-
тели или од индивидуални производители. Во пот-
врдата мора да биде наведено дека пченицата не 
е купена од прометни организации. За пченицата 
произведена во кооперација со индивидуални про-
изводители или откупена од индивидуални произ-
водители мора да се приложи и список на индивиду-
алните производители, потпишан од овластените 
лица. кој содржи име и презиме и адреса на про-
изводителите, како и податоци за количината, де-
нот на испораката и цената на откупената пченица; 

4) доказ од прометната организација дека пче-
ницата ги исполнува условите за квалитетот од 
член 1 став 2 на Законот (потврда и ел.); 

5) пресметка на премијата од член 1 на Зако-
нот во која се назначуваат количините на пчени-
цата. износот на премијата за еден килограм и за 
вкупната количина на пченицата. 

Кон барањето од точка 1 став 2 на оваа наред-
ба за исплата на премијата од член 1 на Законот 
прометните организации прилагаат: 

1) доказ дека пченицата е откупена од инди-
видуални производители (товарен лист, испратница, 
потврда за приемот и ел.); 

2) список на индивидуалните производители од 
кои пченицата е откупена, кој содржи име и пре-
зиме и адреса на индивидуалните производители, 
како и податоци за количината и денот на испо-
раката на пченицата; 

3) доказ дека пченицата ги исполнува условите 
за квалитетот од член 1 став 2 на. Законот (потврда 
и ел.); 

4) пресметка на премијата од член 1 на За -
конот, во која се назначуваат количините на пче-
ницата и износот на премијата за еден килограм 
и за вкупната количина; 

3. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за исплата на пре-
мијата од член 1 на Законот во поглед пресмету-
вањето и потполноста на приложената документа-
ција е исправно, го одобрува бараниот износ во 
корист на жиро-сметката на подносителот на бара-
њето, а врз товар на сметката бр. 6034-637-3273 — 

Средства за финансирање на премијата за пче-
ницата од родот на 1976 година. 

4. Производителите и прометните организации 
се' должни во своето книговодство да водат уредна 
ц ажурна евиденција и документација за количи-
ните на пченица за која се остварува премијата 
од член 1 на Законот и за остварените премии. 

5. Ако кон барањето од точка 1 на оваа наредба 
се прилагаат преписи на оригинални исправи 
(фактурата и др.), тие мораат да бидат потпишани 
од овластените лица и врз нив мора да биде втис-
нат печатот на подносителот' на барањето, а ори-
гиналните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна врз секоја исправа што се поднесува на 
увид да назначи дека премијата од. член 1 на За-
конот е исплатена. 

6. Барањата од точка 1 на оваа наредба се под^-
несуваат до Службата на општественото книговод-
ство. по правило во рок од 30 дена од денот на ис-
пораката на пченицата. 

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

Бр. 8-2625/4 
19 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство/ 

Иво Куштрда, е. р« 

279. 

Врз оснива на член ом став i, во врска со член 16 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовпо комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ'*, бр. 39/74), сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 
Се забранува внесувањето во Југославија и рас-

турањето на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 52 од 2 март 1976 година, што изле-
гува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Ре-
публика Германија. 

Бр. 650-1-22/417 
1 април 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

280. 

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

Р Е П ! Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SttDDEUTSCHE ZEITUNG* 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Suddeutsche Zeitung", број 
53 од 4 март 1976 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија, 

Бр, 650-1-22/419 
1 април 1976 година 

Белград 

281. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG*1 

Се забранува внесувањето в'о Југославија и рас-
турањето на весникот „Neue Kronen Zeitung£.', број 
5669 од 12 март 1976 година, што излегува на гер-
мански јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/219 
% април 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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282. 

Врз основа, на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Со-
бранието на Сади ја листичка Република Босна и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република* Сло-
венија, Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Србија, .Извршниот совет на 
Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Црна Тора, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина, Извршниот совет, на Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина. Косово, Советот за 
безбедност на сообраќајот на С<рциј а листичка Репуб-
лика Босна и Херпегрвина, Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата на Соција-
листичка Република Македонија, Советот за превен-
тива и воспитување во сообраќајот на патиштата на 
Социјалистичка Република Словенија, Републичкиот 
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на 

, Социјалистичка Република Србија, Републичкиот со-
вет4 за сигурност на сообраќајот на Социјалистичка 
Република Хрватска, Републичкиот совет за без-
бедност на сообраќајот на патиштата на Социјалис-
тичка Република Црна Гора, Покраинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Војводина и Покраинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата на Соција-
листичка Автономна Покраина • Косово, склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 

ЗА ОСНОВАЊЕТО И ЗАДАЧИТЕ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-

ЌАЈОТ 

- ' "" Член 1 
Тргнувајќи од правата на републиките и авто-

номните покраини како и од надлежноста на орга-
ните на федерацијата во областа на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата што се од интерес за це-
лата земја, Сојузниот извршен совет, извршните со-
вети на социјалистичките републики; извршните со-
вети на социјалистичките автономни покраини, ре-
публичките и покраинските совети за безбедност на 
сообраќајот се согласија да го склучат овој опште-
ствен договор заради усогласување на ставовите по 
прашањата од заеднички интерес во областа на без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 2 
Предмет и цел на овој општествен договор е ор-

ганизирањето и обезбедувањето на заедничко сле-
дење на состојбите и согледувањето на појавите во 
областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, 
особено во поглед на превентивата и работата врз 
координирање на активностите на учесниците' на 
овој општествен договор врз решавање на прашања-
та од интерес за целата земја, односно од интерес за 
две или повеќе републики и автономни покраини во 
оваа област. 

Член 3 
Заради остварување на задачите од член 2 на 

овој општествен договор, се основа Југословенски 
совет за безбедност на сообраќајот (во натамошниот • 
текст: Совет). 

Член 4 
Советот разгледува прашања од превентивата во 

Областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, 
и за таа цел; 

. 1), вршиг доцовардње за основите на реализација-
та на програмата ;за сообраќајна превентива и уна-
предување на безбедноста на сообраќајот од интерес 
за целата земја и заради тоа остварува координација 
и соработка со републичките и покраинските совети 
за безбедност на сообраќајот, а особено: 

. — организира размена на отечените искуства 
врз унапредување на безбедноста на сообраќајот на 
.патиштата во републиките и автономните покраини; 

, — ги следи и анализира искуствата од други зе-
мји во областа на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата и овозможува користење на искуствата од 
други земји; 

— организира размена на искуства и мислења за 
'определени прашања во врска со изработката на 
прописи од областа на безбедноста на сообраќајот на 
патиштата и дава иницијатива за соодветни измени 
и дополненија на тие прописи, и за донесување 
општествени договори и самоуправни спогодби во 
таа област, и укалсува на уочените недостатоци; 

— се грижи за усогласувањето на научните и 
стручните истражувања во областа на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата и за нивното кори-
стење; 

— ги утврдува насоките и рамките на плановите 
за општој у гос ловенските сообраќај но-воспитни и ' 
други превентивни акци*. за поголема безбедност на 
сообраќајот на патиштата; 

2) остварува соработка со сојузните органи, со 
организациите на здружен труд и со другите орга-
низации и здруженија чија дејност е од значење за 
унапредување на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата; 

3) организира соработка и размена на искуства 
со меѓународните и националните организации од 
областа на превентивата во сообраќајот на пати-
штата; • 

4) одлучува за учествувањето и учествува во ра-
ботата на меѓународните организации за превентива 
на сообраќајот на патиштата, во кои е зачленет, а, 
по потреба остварува соработка и. со други соодветни 
меѓународни и национални организации; 

5) вршите други работи, од значење за превенти-
вата во сообраќајот на патиштата. 

Член 5 
Советот го сочинуваат претставник на федераци-

јата и по еден претставник на републичките и покра-
инските совети за безбедност на сообраќајот. 

На претставниците од став 1 на овој член им се 
определуваат заменици, 

Претставниците на републичките и покраинските 
совети за безбедност на сообраќајот од став 1 на свој 
член и нивните "заменици ги опре делу е а ат тие сове-
ти,'а претставникот на федерацијата и неговиот за - , 
меник — Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
На седниците на советот можат да присуствуваат 

и да учествуваат во неговата работа и претставници 
на други заинтересирани органи и организации. 

Член 7 
Од редот на своите членови Советот избира 

претседател и ^потпретседател .на Советот. 
Траењето на мандатот на претседателот и пот-

претседателот на Советот се определува со деловник 
за работата на Советот. 

Претседателот на Советот го претставува Сове-
тот, свикува седници и им претседава, се грижи за 
организацијата на работата и извршувањето на -за-
клучоците на Советот. 

Потпретседателот го заменува претседателот во 
случај на негова спреченост или отсутност и ги вр-
ши другите работи од делокругот на претседателот 
на Советот што ќе му ги дозери тој. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 8 
Советот го именува и разрешува од должност 

секретарот на советот што за својата работа е од-
говорен пред Советот. > 

Секретарот на Советот се грижи за подготовката 
на материјали за работа на Советот и му помага 
на пребеда те лот на Советот во организирањето на 
работата и извршувањето на заклучоците на Советот. 

Траењето на мандатот на секретарот на Советот 
се утврдува со деловник за работата на Советот. 

Член 9 
Советот работи во седници. 
Седниците на Советот се свикуваат врз основа 

на заклучок на Советот, по барање од учесниците 
.на овој општествен договор, или по иницијатива од 
претседателот на Советот, 

Советот ги известува за својата работа учесни-
ците на овој општествен договор со годишни и по-
времени извештаи. " 

Член 10 
Вршењето на стручни, административно-технич-

ки и финансиски работи Советот може да му го до-
вери на специјализиран орган или на стручна 
служба. 

Член 11 
Советот донесува деловник за својата работа, ја 

утврдува програмата за работа, донесува претсметка 
на приходите и расходите, како и други акти од де-
локругот на својата работа. 

Член 12 
За извршување на оцределени задачи Советот 

може да формира постојани и повремени работни 
тела. 

Член 13 
Обезбедување на средствата за работа на 

Советот ќе се регулира со посебен општествен до-
говор. 

Во финансирањето на работата на Советот мо-
жат да учествуваат и други органи и организации. 

Простории за работа на Советот обезбедува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 14 
Учесниците на овој општествен договор ги под-

несуваат трошоците за учествување на своите прет-
ставници во работата на Советот. 

Член 15 
Постапка за измена и дополнение на овој опште-

ствен договор се поведува на предлог од учесниците 
на овој општествен договор. 

Се.^тј учесник на овој општествен договор може 
да го откаже овој општествен договор, со тоа што 
отказот влегува во сила со истекот на календарска-
та година во која е даден. 

Член 16 
Седиштето на Советот е во Белград. 

Член 17 
Советот има печат, штембил и симбол. ^ 
Содржината на печатот и штембилот, како и из-

гледот на симболот ги утврдува Советот. 

Член 18 
Советот го презема имотот, обврските и архи-

вата на досегашниот Сојузен совет за безбедност на 
сообраќајот. 

Член 19 
Овој општествен дошвор е потпишан во седум-

наесет идентични примероци, кои се сметаат како 
автентични текстови. 

Члрн 20 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот 

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

14 зпрјгл 1976 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

претседател на Сојузниот 
комитет за сообраќај и 

врски, 
Бошко Димитриевиќ, е. р. 

За Извршниот совет на/ 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина 
член на РИС, 

Славојка Тодоровић, е. p. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 

СР Македонија, 
републички срекретар за 

'внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 
СР Словенија, 
претседател на 

Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски, 

Ливиј Јакомин, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 
републички орекретар за 

внатрешни работи, 
Славко Зечевиќ, е. р. 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР "Хрватска 
републички секретар за 

народна одбрана 
генерал-потполковник, 
Миливое Глу хак, е. p. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 
СР Црна Гора 

републички ррекретар за 
внатрешни работи 

Вучиќ Чагоровиќ, е. р. 

За Извршниот совет нр 
Собранието на 

САП Војводина 
покраински секретар за 

внатрешни работи, 
Иван Врачарић е. р. 

За Извршниот совет . на 
Собранието на 

САП Косово 
помошник-секретар за 

стопанство, 
Џавид Лимани, е. р. 
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За Советот за безбедност 
на сообраќајот на 

СР Босна и Херцеговина 
претседател на Советот, 

Шукрија Биедиќ, е. р. 

За Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот 

-на патиштата на 
СР Македонија 

претседател на Советот, 
Мито Темену гов, е. p. 

За Советот за превентива 
и воспитување во 

сообраќајот на патиштата 
на СР Словенија 

претседател на Советот, 
Борис Чизмек-Бор, е. р 

За Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот 

на патиштата на 
СР Србија 

претседател на Советот, 
д-р Јован Тодоровић, е. р. 

За Републичкиот совет за 
сигурност на сообраќајот 

на СР Хрватска 
претседател на Советот, 

Иван Барчот, е. р. 

За Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот 

на патиштата на 
СР Црна Гора 

претседател на Советот, 
Влада Рацковиќ, е. р. 

За Покраинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот 

на САП Војводина 
потпретседател на Советот, 
инж. Воислав Косовац, е. р. 

За Покраинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот 

на патиштата на 
САП Косово 

претседател на Советот, 
Јахија Вокши, е. р. 

283. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат \ 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИ ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО 

ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 април 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за производи од индустриски пре-
работено овошје и зеленчук, со тоа што цроизводи-
телските организации на здружен труд да можат да 

ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, и тоа за: 
1) производи од индустриски преработено^ < 

овошје до 1Т7ТГ1 

2) производи од индустриски преработен 
зеленчук и концентрирана супа до 10°/о 

4 За производите од став 1 на оваа точка спа-
кувани во лимена амбалажа, одредбите од тој став 
се применуваат врз затечената продажна цена за 
тие производи намалена за вредноста еа лимената 
амбалажа. 

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 согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение 17 бр. 1495 од 26 април 
1976 го диета. 

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

Претставници на производителите: 33 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 80 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-

бата. 

284. 

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 ДГАГ-
ЛЕНОАМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ И ЈАГЛЕНОАМОР-

ФНИ МАСИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 1 април 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за јагленоаморфни електроди и јагле-
ноаморфсш маси, со тоа што производителската ор-
ганизација на здружен труд да може да ги-зголеми 
своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, така што највисоките про-
дажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) јагленоаморфни електроди 10.140 
2) јаглеиоаморфни маси: 

— антрацитна маса 4.590 
— анодна маса 4.560 
— „D" маса 5.150 

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. 1362 од 20 април 
1976 година. 

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

Претставникот на производителот: Т в о р и л а 
електрода и феролегура — Шибеник. 



Страна 484 — Број 18 Петок, 7 мај 1976 

Претставна на купувачите-потрошувачи: „Ју-
ж н о м " — Јегуиовце. „Електробосна" — Јајце, 
И з м а ч и ј а " — Дуси Рат, Товарна душика — 
Руше, ЗПСЖ железара „Равне" — Равне, 
ЗПСЖ железара „Јесенице" — Јесеглице, ЗПСЖ 
железара „Шторе" — Шторе, Рудници и желе-
зарница — Скопје и Рударско металуршки ком-
бинат — Зеница. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за договорите 
за превоз во железничкиот сообраќај, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74, се поткрала до-
лунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Во член 81 во точка 3 по зборовите: „делумно 
загубување" треба да се додадат зборовите: „или 
оштетување". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 5 мај 1976 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

264. Одлука за усогласување на личните дохо-
ди за првото полугодиште на 1976 година 
на функционерите што ги избира Собра-
нието на СФРЈ и на функционерите што 
ги именува Собранието на СФРЈ според 
листата на именуваните функционери ут-
врдена од потписниците на Општестве-
ниот договор и на делегатите што оства-
руваат надомест на личниот доход во 
Собранието на СФРЈ — — — — — 

Страна 
267. Одлука за дополнение на Одлуката за 

ослободување од плаќање на данок на 
промет на медалјони, значки и придато- -
ци, што се издаваат по повод на настани 
од посебно значење за народите и народ-
ностите на Југославија — — — — — 

268. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за условите за остварување на 
премијата за млеко и згоени телиња, ју-
ниња и јагниња и за компензациите за 
свежо месо — — — — 

269. Одлука за условите за остварување на 
премијата за пченица во 1976 година — 

270. Одлука за условите за остварување на 
премијата за соја во 1976 година .— — 

473 

— — — 474 

474 

256. Закон за заштита на членовите на семеј-
ствата на лица на задолжителна воена 
служба — — _ — — — — — — 457 
Закон за дополнение на Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидско-
то осигурување — — — — — — — 459 
Закон за измени на Законот за средствата 
на резервите — — — — — — — 459 
Закон за престанување на важењето на 
Законот за придонесите за обнова и из-
градба на Скопје — — — — — 460 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Архивот на Југославија — — — _ 460 
Одлука за ставање на Нацрт-законот за 
здружениот труд на јавна дискусија — 461 
Одлука за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ — — 

263. Општествен договор за кадровската поли-
тика во федерацијата — — — — — 

462 
280. Решение за забрана на внесувањето и 

469 растурањето на весникот „Siiddeutsche 
Zeitung" — — — — — — — — — 

265. 

266. 

Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота на опре-
делени организации на здружен труд за 
1976 година — — — — — — — — 472 
Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за височината на депозитот по 
странски финансиски кредити и по стран-
ски депозити — — — — — — — 473 Меѓународни договори 

473 
271. Решение за намалување на царината на 

увозот во 1976 година на склопови, пот-
склопови и делови за производство на 
патнички автомобили — — — — — 475 

272. Решение за дополнение на Рефението за 
ослободувањето од обврската за полагање 
депозит при определени инвестициони 
вложувања во нестопански и ^производ-
ни инвестиции во СР Србија . — — — 476 

273. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од обврската за полагање 
депозит на определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при инвес-
тициони вложувања во објекти на кому-
налното стопанство — — — — — — 476 

274. Решение за дополненија на Решението за 
ослободување од плаќање царина на уво-
зот на електронски сметачи — — — — 477 

275. Решение за определување сезонски гра-
нични .премини за меѓународен сообраќај 477 

276. Наредба за начинот на остварување на 
премијата за млеко и згоени телиња, ју-
ниња и јагниња и за компензациите за 
свежо месо — — — — — — — — 477 

277. Наредба за начинот на остварување на 
премијата за соја во 1976 година — — 479 

278. Наредба за начинот на остварување пре-
мија за пченица во 1976 година — — — 479 

279. Решение за забрана на внесувањето и 
растурања^ на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — — 480 

480 
281. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на весникот „Neue Kronen 
Zeitung" — — — — — — — — 480 

282. Општествен договор за основањето и за-
' дачите на Југословенскиот совет за без-
бедност на сообраќајот — — — — — 481 

283. Спогодба за промена на затечените цени 
472 за производи од индустриски преработено 

овошје и зеленчук — — — — — — 483 
284. Спогодба за промена на затечените цени 

за јагленоаморфни електроди и јаглено-
аморфни маси — — — — — — — 483 

Исправка на Законот за договорите за превоз 
во железничкиот сообраќај — — — — 484 

. — — — — — 481 

Издавач: Новинска установа Службен лист 
— Директор п главев и одговорен уредник 
Печати Београдски Издавачко-графичкп 

на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Повит, фах 226 
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристина бр. 1 — 

»авол Белград, Булевар војводе Мишима бр. II 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 


