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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ СОПСТВЕНОСНОПРАВНИ о д н о с и 

Се прогласува Законот за основните сопствено-
сноправни односи, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 ја-
нуари 1980 година. 

ПР бр. 827 
30 јануари 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОСНОВНИТЕ СОЛСТВЕНОСНОПРАВНИ ОД-
НОСИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 1 
Граѓаните, здруженијата на граѓани и другите 

граѓански правни лица можат да бидат носители 
на правото на сопственост во границите и под ус-
ловите пропишани со закон. 

Член 2 
Право на сопственост може да постои на под-

вижни и недвижни предмети. 
Право на сопственост не може да постои на 

предмети што можат да бидат само во општествена 
сопственост. 

Член 3 
Сопственикот има право својот предмет да го 

држи, да го користи и со него да располага во гра-
ниците определени со закон. 

Секој е должен да се воздржува од повреда на 
правото на сопственост на друго лице. 

Член 4 
Сопственикот го остварува правото на сопстве-

ност во согласност со природата и намената на 

предметот, како и во согласност со општествениот 
интерес определен со закон. 

Забрането е вршење на правото на сопственост 
спротивно на целта заради која е со закон устано-
вено или признаено, или спротивно на моралот н& 
социјалистичкото самоуправно општество. 

Член 5 
Сопственикот на недвижност е должен, при ко-

ристењето на надвижноста, да се воздржува од 
дејствија и да ги ̂ отстранува причините што потек-
нуваат од неговата недвижност, со кои се отежнува 
користењето на други недвижности (пренесување 
на чад, непријатни мириси, топлина, саѓи, потрес, 
бучава, истечување на отпадни води и ел.) над ме-
рата што е вообичаена со оглед на природата и на-
мената на недвижноста и на месните прилики, или 
со кои се причинува позначителна штета. 

Без посебна правна основа е забрането врше-
њето на пречките од став I на овој член преку по-
себни уреди. 

Член 6 
На предметот на кој постои право на сопстве-

ност може да се заснова право на службеност, пра-
во на предметен товар и право на залог, под усло-
вите определени со закон. 

Забрането е вршење на правата од став 1 на 
овој член спротивно на целта заради која со закон 
се установени или признаени, или спротивно на 
моралот на социјалистичкото самоуправно општес-
тво. 

Член 7 
Стекнувањето, заштитата и престанувањето на 

правото на сопственост, правото на службеност, 
правото на предметен товар и правото4 на залог се 
уредуваат со закон. 

Член 8 
Правото на сопственост може да се одземе или 

ограничи само под условите пропишани со закон 
во согласност со уставот. 

Г л а в а II 

ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

1. Носители и предмет на правото на сопственост 

Член 9 
Граѓанинот може да има право на сопственост 

на предмети што служат за задоволување на него-
вите лични потреби и интереси, како и на личните 
потреби и интереси на членовите на неговото се-
мејство. 

Граѓанинот може, во границите определени со 
закон, да има право на сопственост на семејна 
станбена зграда, зграда за одмор или закрепнува-
ње и на стан како посебен дел од зграда, за задо-
волување на личните и семејните потреби. 
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Граѓанинот, може да ги користи предметите од 
ст. 1 и 2 на овој член за стекнување доход само на 
начин и под условите определени со закон. 

Член 10 
Граѓанинот може, во границите определени со 

Закон, да има право на сопственост на земјоделско 
и друго земјиште, на шуми и шумско земјиште, на 
деловни згради и деловни простории, како и на 
средства на трудот што служат за самостојно вр-
шење на дејност со личен труд заради стекнување 
доход. 

Член 11 
Здружение на граѓани и друго граѓанско прав-

но лице можат да имаат право на сопственост на 
подвижни предмети што служат за остварување на 
заедничките интереси на нивните членови и на це-
лите заради кои се основани. 

Носителите на правото на сопственост од став 
1 на свод член можат да имаат право на сопстве-
ност на деловни згради и деловни простории што 
служат за остварување на заедничките интереси на 
нивните членови и на целите заради кои се осно-
вани, како и на станбени згради и станови како 
посебни делови од згради, што служат за задово-
лување на станбените потреби на работниците што 
работат БО нив. 

Носителите на правото ка сопственост од став 
1 на овој член можат да имаат, во границите опре-
делени со закон, право на сопственост и на земји-
ште што служи за задоволување на заедничките 
интереси на нивните членови и на целите заради 
ком се основани. 

Член 12 
Кога зградата на која постои право на сопстве-

ност е изградена, во согласност со закон, не земји-
ште во општествена сопственост, сопственикот на 
зградата има право на користења на земјиштето 
на кое е изградена зградата и на земјиштето што 
служи за*редовна употреба на таа зграда додека 
таа постои. 

Правото на користење од став 1 на овој член 
мсже да се пренесува саио со пренесување на пра-
вото на сопственост на зградата. 

Член 13 
Повеќе лица имаат право на сосопственост на не-

поделен предмет кога делот на секој од нив е опре-
делен сразмерно според целината (радеален дел). 

Ако ^сопственичките делови не се определени, 
се претпоставува дека се еднакви. 

Член 14 
Сосопственикот има право предметот да го држи 

и да го користи заедно со другите сосопственици 
сразмерно со својот дел, не повредувајќи ги права-
та на другите сосопственици. 

Сосопственикот може да располага со својот 
дел без согласност од другите сосопственици. 

Во случај на продажба на сосопственичкиот 
дел другите сосопственици имаат право на првен-
ствено купување само ако е тоа определено со за-
кон. 

Член 15 
Сосопствениците имаат празо заеднички да 

управуваат со предметот. 
За преземање работи на редовно управување 

со предметот е потребна согласност од сосопствени-
ците чии делови заедно претставуваат повеќе од 
половината од вредноста на предленог. 

Ако ВО случаите од став 2 на свој член не се 
постигне согласност, а преземањето на работата е 

неопходно за редовно одржување на предметот, заќ 
тоа одлучува судот. 

За преземање работи што ги надминуваат рам-
ките на редовното управување (отуѓување на це-
лиот предмет, промена на намената на предметот, 
издавање на целиот предмет во закуп, засновање 
хипотека на целиот предмет, засновање предметни 
службености, поголеми поправки и ел.), потребна е 
согласност од сите сосопственици. 

Сосопствениците можат да му го доверат упра-
вувањето со предметот на еден или на неколкумина 
сосопственици или на трето лице. 

Трошоците на користењето, управувањето и 
одржувањето на предметот и другите товари што 
се однесуваат на целиот предмет ги поднесуваат 
сосопствениците сразмерно со големината на нив-
ните делови. 

Член 16 
Сосопственикот има право во секое време да 

бара делба на предметот, освен во времето во кое 
таа делба би била на штета на другите сосопстве-
ници, ако со закон не е определено поинаку. 

Правото од став 1 на овој член не застарува. 
Ништовен е договорот со кој сосопственикот 

трајно се откажува од правото на делба на пред-
метот. 

Сосопствениците спогодбено го определуваат 
начинот на делба на предметот, а во случај да не 
може да се постигне спогодба, одлучува судот. 

Судот ќе одлучи да се изврши делба со продаж-
ба на предметот ако физичка делба не е можна 
или е можна само со значително намалување на 
вредноста на предметот. 

На сосопственикот кому што со делбата му 
припаднал предмет или дел од предметот другите 
сосопственици му гарантираат ^ а правните и фи-
зичките недостатоци на предметот во границите на 
вредноста на своите сосопственички делови. 

Правото од став 6 на овој член се гасне по 
протек на време од три години од делбата на пред-
метот. 

Член 17 
Во случаите и под условите определени со за-

кон ^сопственост постои и на неподелен предмет 
чиј дел е во општествена сопственост а на делот 
постои право на сопственост. 

Член 18 
Во случаите и под условите определени со за-

кон може да постои право на заедничка сопстве-
ност. 

Заедничка сопственост е сопственоста на пове-
. ќе лица на неподелен предмет кога нивните удели 
се определив!!, но не се однапред определени. 

Член 19 
Во случаите и под услоните определени со за-

кон може да постои право на сопственост на стан 
и на деловна просторија како посебен дел од 
зграда. 

2. Стекнување право на сопственост 

Член 20 
Право на сопственост се стекнува според сами-

от закон, врз основа на правна работа и со насле-
дување. , 

Право на сопственост се стекнува и со одлука 
на државен орган, на начин и под условите оп-
ределени со закон. 

Член 21 
Според самиот закон, правото ка сопственост 

се стекнува со создавање нов предмет, со спојува-
ње, мешање, градење на туѓо земјиште, со одводу* 
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вање на плодовите, со одршка, со стекнување соп-
ственост од несопственик, со окупација и во други 
случаи определени со закон. 

Член 22 
Лицето што од свој материјал со свој труд ќе 

изработи нов предмет стекнува право на сопстве-
ност на тој предмет. 

Правото на сопственост на новиот предмет му 
припаѓа на сопственикот од чиј материјал, врз ос-
нова на правна работа, тој предмет го изработило 
друго лице. 

Ако некој од туѓ материјал со свој труд израбо-
тил нов предмет, тој му припаѓа нему, ако е сове-
сен и ако вредноста на трудот е поголема од вред-
носта на материјалот, а ако вредностите се еднакви 
настанува со сопственост. 

Член 23 
Кога предметите што им припаѓаат на раз-

ни сопственици се споени или измешани така што 
веќе не -можат да се раздвојат без значителна ште-
та или без несразмерни трошоци, на новиот пред-
мет настанува право на ^сопственост во корист на 
дотогашните сопственици, и тоа сразмерно со вред-
носта што одделни предмети је имале во моментот 
на спојувањето или мешањето. 

Ако некој од сопствениците бил несовесен, со-
весниот сопственик може да бара, во рок од една 
година од денот на спојувањето или мешањето на 
предметот, целиот предмет да му припадне во соп-
ственост или целиот предмет да му припадне на 
несовесниот сопственик и овој да му ја надомести 
вредноста на неговиот предмет. 

Ако од два споени или измешани предмета едни-
от има незначителна вредност во однос на другиот, 
сопственикот на другиот предмет стекнува право на 
сопственост на новиот предмет со обврска на лице-
то, што со тоа го загубило правото на сопственост 
на предметот, да му ја надомести неговата вред-
ност. 

Член 24 
Лицето што може да биде носител на правото 

на сопственост, а кое ќе изгради зграда и пи друга 
градба (градежен објект) на земјиште на кое друг 
има право на сопственост (градител), стекнува пра-
во на сопственост и на земјиштето на кое е изгра-
ден градежниот објект, како и на земјиштето што 
е неопходно за редовна употреба на тој градежен 
објект, ако не знаело ниту можело да знае дека 
гради на туѓо земјиште, а сопственикот на земји-
штето знаел за изградбата и не се спротивставил 
веднаш. 

Во случајот од став 1 на овој член сопствени-
кот на земјиштето има право за време од три го-
дини од денот на дознавањето за завршената из-
градба, но најдоцна во време од десет години од 
завршената изградба, да бара градителот да му ја 
надомести вредноста на земјиштето во височина на 
неговата прометна цена во време на донесувањето 
на судската одлука. 

Член 25 
Ако градителот знаел дека гради на туѓо зем-

јиште или ако тоа не го знаел, а сопственикот вед-
наш се спротивставил на тоа, сопственикот на зе-
мјиштето може да бара да му припадне правото на 
сопственост на градежниот објект или градителот 
да го сруши градежниот објект и да му го врати 
земјиштето во првобитната состојба или градителот 
да му ја исплати прометната цена еа земјиштето. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, судот може да одлучи изградениот градежен 
објект да не се сруши ако рушењето на градеж-
ниот објект, со оглед на околностите на случајот, а 
посебно на вредноста на објектот, имотните прили-
ки на сопственикот на земјиштето и на градителот, 

како и на нивното однесување во текот на изград-
бата, не би било општествено оправдано. 

Во случаите од став 1 на овој член сопствени-
кот* на земјиштето има право и на надомест на 
штетата. 

Ако сопственикот на земјиштето бара да му 
припадне правото на сопственост на градежниот 
објект, должен е на градителот да му ја надомести: 
вредноста на објектот во височина на просечната 
градежна цена на објектот во местото во кое се на-
оѓа во време на донесувањето на судската одлука. 

Правото на избор од став 1 на овој член, соп-
ственикот на земјиштето може да го оствари нај-
доцна во рок од три години од денот на завршува-
њето на изградбата на градежниот објект. По исте-
кот на овој рок, сопственикот може да бара испла-
та на прометната цена на земјиштето. 

Член 26 
Ако градителот е совесен, а сопственикот на зе-

мјиштето не знаел за изградбата, во случај кога 
градежниот објект вреди значително повеќе од зе-
мјиштето, градежниот објект заедно со земјиштето 
му припаѓа на градителот, а тој за земјиштето му 
должи на сопственикот надомест според прометна-
та цена на земјиштето. 

Ако вредноста на земјиштето е значително по-
голема, судот, на барање од сопственикот на земји-
штето, градежниот објект ќе му го досуди нему и 
ќе го обврзе да му ја надомести на градителот гра-
дежната вредност на об;ектот во височина на про-
сечната градежна цена на објектот во местото вф 
кое се наоѓа. Ова барање сопственикот може да го 
поднесе во рок од три години од денот на завршу-
вањето на изградбата на градежниот објект. 

Ако градителот е совесен, а сопственикот на 
земјиштето не знаел за изградбата, во случај кога 
вредноста на градежниот објект и вредноста на зе-
мјиштето е приближно еднаква, градежниот објект 
односно градежниот објект и земјиштето судо* ќе 
му ги досуди на сопственикот на земјиштето или: 
на градителот, водејќи сметка за нивните потреби, 
а особено за нивните станбени прилики. 

На сопственикот на земјиштето односно на гра-
дителот му припаѓа надомест за земјиштето однос-
но за градежниот објект, според одредбата на став 
1 на овој член. 

Член 27 
Правото на сопственост на плодовите што ги 

дава предметот му припаѓа на сопственикот на 
предметот. 

Совесниот држател, плодоуживателот и заку-
пецот на предметот што дава плодови стекнуваат 
право на сопственост на плодовите во моментот на 
нивното одвојување. 

Плодовите од став 2 на овој член, до нивното 
одвојување, се составен дел на предметот и му 
припаѓаат на неговиот сопственик. 

Член 28 
Совесниот и законит држател на подвижен 

предмет, на кој друг има право на сопственост, 
стекнува право на сопственост на тој предмет со 
одршка, по протекот на време од три години. 

Совесниот и законит држател на недвижен 
предмет, на кој друг има право на сопственост, 
стекнува право на сопственост на тој предмет со 
одршка, по протекот на време од десет години. 

Совесниот држател на подвижен предмет, на 
кој друг има право на сопственост, стекнува право 
на сопственост на тој предмет со одршка, по про-
текот на време од десет години. 

Совесниот држател на недвижен предмет, на 
кој друг има право на сопственост, стекнува право 
на сопственост на тој предмет со одршка, по про-
текот на време од 20 години. 
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Наследникот седнува совесен држател од мо-
ментот на отворањето на наследството и во случај 
кога оставителот бил несовесен држател, а наслед-
никот тоа не го знаел ниту можел да го знае, а 
времето за одршка почнува да тече од моментот на 
отворањето на наследството. 

Член 29 
На предмет во општествена сопственост, право 

на сопственост не може да се стекне со одршка. 
Член 30 

Времето потребно за одршка почнува да тече 
оној ден кога држателот стапил во владение на 
предметот, а завршува со истекот на последниот 
ден од времето потребно за одршка. 

Во времето потребно за одршка се засметува и 
времето за кое претходниците на сегашниот др-
жател го држеле предметот како совесни и зако-
нити држатели односно како совесни држатели. 

Врз прекинот односно застојот на одршката, 
сообразно се применуваат одредбите за прекинот 
односно застојот на застареноста на побарувањата 

Член 31 
Совесно лиде стекнува право на сопственост на 

подвижен предмет што го прибавило со надомест 
од несопственик кој во рамките на својата дејност 
пушта во промет такви предмети, од несопственик 
кому сопственикот му го предал предметот во вла-
дение врз основа на правна работа што не е основа 
ва прибавување на правото на сопственост, како и 
на јавна продажба. 

Поранешниот сопственик може од совесниот 
стекнувач да бара предметот да му го врати со на-
домест според прометната цена, доколку тој пред-
мет за него има посебно значење. 

Барањето од став 2 на овој член не може да се 
Постави по протекот на рок од една година од 
стекнувањето на правото на сопственост на тој 
предмет. 

Член 32 
На подвижен предмет, што неговиот сопственик 

го напуштил, право на сопственост стекнува лице-
то што го зело тој предмет во владение со намера 
да го присвои (окупација), ако со закон не е 
определено поинаку. 

На недвижност не може да се стекне право на 
сопственост со окупација. 

Член 33 
Врз основа на правна работа, право на сопстве-

ност на недвижност се стекнува со упис во јавната 
книга или на друг соодветен начин определен со 
закон. 

Член 34 
Врз основа на правна работа, право на сопстве-

ност на подвижен предмет се стекнува со предава-
ње на ТОЈ предмет во владение на стекнувачот. 

Предавањето на подвижен предмет се смета за 
извршено и со предавањето на исправата, врз ос-
нова на КОЈ а стекнувачот може да располага со тој 
предмет, како и со врачување на некој дел од 
предметот, или со издвојување или друго означува-
ње на предметот што значи предавање на пред-
метот. 

Кога подвижен предмет се наоѓа во владение 
на стекнувачот по некоја правна основа тој стек-
нува право на сопственост на него во моментот на 
склучувањето на правната работа со сопственикот 
на предметот, врз основа на КОЈ а се стекнува право 
на сопственост. 

Ако стекнувачот на правото на сопственост на 
подвижен предмет го остави тој предмет и натаму 
во владение на пренесувачот по некоја друга се-
нова, тој стекнува право на сопственост ва вего во 

моментот на склучувањето на правната работа са 
сопственикот на предметот, врз основа на која се 
стекнува право на сопственост. 

Правото на сопственост на подвижен предмет 
што го држи трето лице преминува врз стекнува-
чот во моментот на склучувањето на правната ра-
бота, со која пренесувачот му го пренел правото да 
бара поврат на тој предмет. Трето лице има право 
да ги истакне спрема новиот сопственик сите при-
говори што ги имало спрема поранешниот сопстве-
ник. 

Предавањето на подвижен предмет се смета за 
извршено и тогаш кога од конкретните околности 
произлегува дека е извршено предавање на пред-
метот. 

Член 35 
Кога повеќе лица склучиле посебни правни 

работи заради стекнување право на сопственост на 
ист подвижен предмет што е индивидуално опреде-
лен, тоа право го стекнува лицето на кое предме-
тот му е прво предаден. 

Член 36 
Правото на сопственост на предмет се стекнува 

со наследување во моментот на отворањето на на-
следството на имотот на умрениот, ако со закон 
не е определено поинаку. 

3. Заштита на правото на сопственост 

Член 37 
Сопственикот може со тужба да бара од држа-

телот поврат на индивидуално определен предмет. 
Сопственикот мора да докаже дека на предме-

тот, чиј поврат го бара, има право на сопственост, 
како и дека предметот се наоѓа во фактичка власт 
на тужениот. 

Правото на поднесување тужба од став 1 на 
овој член не застарува. 

Член 38 
Совесниот држател му го предава предметот на 

сопственикот со плодовите што уште не се собрани. 
Совесниот држател не е должен да плати на-

домест за користењето на предметот ниту да одго-
вара за влошувањето и пропаста на предметот што 
настанале за време на неговото совесно држење. 

Совесниот држател има право на надомест на 
нужните трошоци за одржување на предметот. 

Совесниот држател може да бара надомест на 
корисните трошоци во мера во која е зголемена 
вредноста на предметот. 

Нужните и корисните трошоци од ст. 3. и 4 на 
овој член, сопственикот на предметот е должен да 
му ги надомести на совесниот држател во мера во 
која тие трошоци не се опфатени со користите што 
•цол ги добил од предметот. 

Совесниот држател има право на надомест на 
трошоците што ги сторил заради свое задоволство 
или разубавување на предметот само доколку е 
зголемена вредноста на предметот. Ако она што е 
сторено заради задоволство или разубавување на 
предметот може да се одвои од него без негово ош-
тетување, совесниот држател има право тоа да го 
одвои и да го задржи за себе. 

Совесниот држател има право да го задржи 
предметот додека не му се надомести износот на 
нужните и корисните трошоци што ги имал во 
врска со одржувањето на предметот. 

Побарувањето надомест на нужните и корисни-
те трошоци застарува за три години од денот на 
предавањето на предметот. 

Член 39 
Несовесниот држател е должен да му ги пре-

даде ва сопственим ог ва предметот сите плодови. 
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Несовесниот држател е должен да ја надомест 
вредноста на собраните плодови што ги потрошил, 
отуѓил или уништил, како и вредноста на плодови-
те што пропуштил да ги собере. 

Несовесниот држател е должен да ја надомести 
штетата настаната со влошување или пропаст на 
предметот, освен ако таа штета би настанала и ко-
га предметот би се наоѓал кај сопственикот. 

Несовесниот држател може да бара надомест 
на нужните трошоци што би ги имал и соостаени-
кот да се наоѓал предметот кај него. 

Несовесниот држател има право на надомест 
на корисните трошоци само ако се корисни лично 
за сопственикот. 

Несовесниот држател нема право на надомест 
на трошоците што ги,, сторил заради свое задовол-
ство или разубавување на предметот, но може да 
го однесе предметот што го вградил заради свое 
задоволство или разубавување на предметот кога 
тој може да се одвои без оштетување на главниот 
предмет. » 

Совесниот држател станува несовесен од мо-
ментот кога му е доставена тужбата, но сопствени-
кот може да докажува дека совесниот држател 
станал несовесен и пред доставувањето на тужбата. 

Член 40 
Право на сопственикот да бара од несовесниот 

држател предавање на собраните плодови и надо-
мест на вредноста на плодовите што ги потрошил, 
отуѓил, пропуштил да ги собере или ги уништил, 
застарува за три години од денот на предавањето 
на предметот. 

Побарувањето на несовесниот држател на 
предметот во поглед на надоместот на трошоците 
застарува за три години од денот на предавањето 
на предметот. 

Член 41 
Лицето што прибавило индивидуално определен 

предмет по правна основа и на законит начин, а не 
знаело и не можело да знае дека не станало соп-
ственик на предметот (претпоставен сопственик), 
има право да бара негов поврат и од совесниот др-
жател кај кого тој предмет се наоѓа без правна ос-
нова или по послаба правна основа. 

Кога две лица се сметаат- за претпоставени 
сопственици на ист предмет, посилна правна основа 
има лицето кое предметот го стекнало товарно во 
однос на лицето кое предметот го стекнатло бесто-
варно. Ако правните основи на овие лица се со ис-
та јачина, првенство има лицето кај кое се нао-
ѓа предметот. 

Правото на поднесување тужба од став 1 на 
овој член не застарува. 

Член 42 
Ако трето лице неосновано го вознемирува соп-

ственикот или претпоставениот сопственик на друг 
начин, а не со одземање на предметот, сопствени-
кот односно претпоставениот сопственик може со 
тужба да бара да престане тоа вознемирување. 

Кога со вознемирувањето од став 1 на овој член е 
причинета штета, сопственикот има право да бара 
надомест на штетата според општите правила за 
надомест на штета. 

Правото на поднесување тужба од став 1 на 
овој член не застарува. 

Член 43 
Сосопственикот односно заедничкиот сопстве-

ник има право на тужба за заштита на правото на 
сопственост на целиот предмет, а сосопственикот 
има право и на тужба за заштита на своето право 
Ша дел од предметот. 

4. Престанување на правото на сопственост 

Член 44 
Правото на сопственост престанува со преми-

нување на предметот во општествена сопственост. 

Член 45 
Правото на сопственост што определено лице 

го има на предмет, престанува кога друго лице ќе 
стекне право на сопственост на тој предмет. 

Член 46 
Правото на сопственост престанува со напуш-

тање на предметот. 
Предметот се смета за напуштен кога неговиов 

сопственик на несомнен начин ќе изрази волја де-
ка не сака повеќе да го држи. 

Напуштената недвижност преминува во опште-
ствена сопственост во моментот на нејзиното на-
пуштање. 

Член 47 
Правото на сопственост престанува со пропаста 

на предметот. 
На остатоците од пропаднатиот предмет, соп-

ственикот го задржува правото на сопственост. 

Член 48 
Правото на сопственост престанува и во други 

случаи определени со закон. 

Г л а в а III 

ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ 

Член 49 
Предметна службеност е право на сопственикот 

на едва недвижност (привилегирано добро) за по-
требите на таа недвижност да врши определени 
дејствија врз недвижноста на друг сопственик (по-
служио добро) или да бара од сопственикот на по-
служното добро да се воздржува од вршење опре-
делени дејствија, што инаку би имал право да ги 
врши врз својата недвижност. 

Предметна службеност може да се установи 
на определено време или за определено годишно 
време. 

Ако привилегираното или послужното добро е 
општествено средство во општествено правно лице, 
работниците и другите работни луѓе во тоа општес-
твено правно лице ги имаат правата односно обврс-
ките што ги имаат носителите на правата односно 
обврските што произлегуваат од предметните слу-
жбености, ако со закон или договор не е определе-
но поинаку. 

Член 50 
Предметната службеност се врши на начин на 

кој најмалку се оптоварува послужното добро. 
Ако за вршење на предметната службеност е по-

требно користење на некој уред или преземање на 
некое дејствие, трошоците за одржување на тој 
уред и за преземање на тоа дејствие ги поднесува 
сопственикот на привилегираното добро. 

Ако уредот или дејствието им служи и на ин-
тересите на сопственикот на послужното добро, тро-
шоците за одржување на тој уред и трошоците за 
преземање на тоа дејствие ги поднесуваат, сразмер-
но со користа што ја имаат, сопственикот на приви-
легираното и сопственикот на послужното добро. 

Член 51 
Предметната службеност се заснова со правна 

работа, со одлука на државен орган и со одршка. 
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Член 52 
Врз основа на правна работа, предметна служ-

беност се стекнува со упис во јавната книга или на 
друг соодветен начин определен со закон. 

Член 53 
Со одлука на судот за делба на предметот или 

со одлука на друг државен орган, предметна служ-
беност се установува кога сопственикот на привиле-
гираното добро, во целост или делумно, не може да 
го користи тоа добро без соодветно користење на 
послужното добро, како и во други случаи опреде-
лени со закон. 

Службеноста од став 1 на овој член се стекнува 
со денот на правосилноста на одлуката, ако со за-
кон не е определено поинаку. 

На барање од сопственикот на послужното до-
бро, надлежниот државен орган го утврдува и соод-
ветниот надомест што сопственикот на привилегира-
ното добро е должен да му го плати на сопствени-
кот на послужното добро. 

Член 54 
Предметната службеност се стекнува со одршка 

кога сопственикот на привилегираното добро фак-
тички ја остварувал службеноста за време од 20 го-
дини, а сопственикот на послужното добро не се 
противел на тоа. 

Предметна службеност не може да се стекне со 
одршка ако е вршена со злоупотрба на Довербата на 
сопственикот или на држателот на послужното до-
бро, со сила, со измама, или ако службеноста е от-
стапена до отповикот. 

Член 55 
Предметна службеност на недвижност што е 

општествено средство во општествено правно лице 
не може да се стекне со одршка. 

Член 56 
Сопственикот на привилегираното добро може 

да бара да се утврди спрема сопственикот на по-
служното добро постоење на предметна службеност. 

Врз тужбата од став 1 на овој член сообразно 
се применуваат одредбите на член 37 став 2 од овој 
закон. 

Член 57 
Ако сопственикот на привилегираното добро не-

основано се спречува или смеќава во вршење-
то на предметната службеност, тој може со тужба 
да бара да престане тоа спречување или смеќавање. 

Член 58 
Предметната службеност престанува ако соп-

ственикот на послужното добро се противи "на неј-
зиното вршење, а сопственикот на привилегираното 
добро за три години едноподруго не го вршел свое-
то право. 

Сопственикот на послужното добро може да ба-
ра да престане правото на предметната службеност 
кога таа ќе стане непотребна за користење на при-
вилегираното добро или кога ќе престане друга 
причина поради која е заснована таа. 

Предметната службеност престанува ако не се 
врши за времето потребно за нејзино стекнување со 
одршка, кога исто лице ќе стане сопственик на по-
служното и "привилегираното добро или со про-
паст на привилегираното односно послужното до-
бро. 

Член 59 
Ако се подели привилегираното добро, предмет-

ната службеност останува во корист на сите негови 
делови. 

Сопственикот на послужното добро може да бан 
ра да престане предметната службеност на сопствен 
викот на одделен дел од поделеното привилегирана! 
добро, ако предметната службеност не служи за по* 
требите на тој дел. 

Ако е поделено послужното добро, предметната 
службеност останува само на деловите на кои е врч 
шена. 

Член 60 
Правото на плодоуживање, правото на употре-

ба, правото на домување, како и правото на пред-
метен товар се уредуваат со закон. 

Г л а в а IV 

ПРАВО НА ЗАЛОГ 

Член 61 
Право на залог може да постои на подвижни 

предмети, надвижност и на права. 
Правото на залог настанува врз основа на прав-

на работа, судска одлука и на закон. 

Член 62 
Врз правото на залог на подвижни предмети п 

врз правото на залог на права се применуваат од-
редбите за залогот содржани во прописите со кои СО 
уредени облигационите односи. 

Член 63 
Заради обезбедување определено побарување, 

надвижен предмет може да биде оптоварен со пра-
во на залог во корист на доверителот (хипотека), кој 
е овластен на начин предвиден со закон, да бара на-
мирување на своето побарување од вредноста на таа 
недвижност пред доверителите кои на неа немаат 
хипотека, како и пред доверителите кои хипотека на 
неа стекнале по него, без оглед на промената на соп-
ственикот на оптоварената недвижност. 

Хипотеката се однесува на целата недвижност, 
на нејзините плодови додека не се одвоени, како И 
на другите нејзини составни делови и припадоци. 

За обезбедување на едно побарување може да 
се заснове хипотека на повеќе недвижности (заед-
ничка хипотека). 

Заложената недвижност во целост го обезбедува 
побарувањето на доверителот до целосното намиру-
вање на тоа побарување, без оглед на подоцнежната 
поделба на недвижноста (неделивост на хипотеката)'. 

Член 64 
Врз основа на правна работа или судска одлу-

ка, хипотека се стекнува со упис во јавната книга 
или на друг соодветен начин определен со закон. 

Врз основа на закон, хипотека се стекнува во 
моментот кога се исполнети условите определени сој 
закон. 

Член 65 
Кога на иста недвижност постојат повеќе хгакн 

теки, редоследот на хипотеките се определува спои 
ред моментот на нивното настанување, ако СОК 
закон не е определено поинаку. 

Член бб 
Хипотеката може да се пренесе врз друг сам*? 

заедно со преносот на побарувањето што е обезбен 
дено со таа хипотека. 
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Хипотекарниот доверител може да за снове хи-
потека на постојна хипотека во корист на трето ли-
це без согласност од хипотекарниот должник (нат-
хипотека). 

Член 67 
Ако хипотекарниот должник ја намалува вред-

носта на недвижноста оптоварена со хипотека, или 
на друг начин ја влошува нејзината состојба, хипо-
текарниот доверител може да бара судот да му на-
ложи на хипотекарниот должник да се воздржи од 
таквите дејствија, а ако тој тоа не го стори, може да 
бара присилна наплата на побарувањето обезбедено 
со хипотека и пред неговата втасаност. 

Член 68 
Престанување на хипотеката може да се бара: 
— кога хипотекарниот должник ќе го плати по-

барувањето обезбедено со хипотека; 
— кога хипотекарниот доверител ќе се откаже 

од хипотеката со писмена изјава дадена кај надлеж-
ниот државен орган што ја води јавната книга во 
која е запишана хипотеката; 

— кога недвижноста, оптоварена со хипотека, 
преминала во општествена сопственост; 

— кога исто лице станало носител на правото 
на сопственост и носител на хипотеката на иста не-
движност, и 

— кога ќе пропадне недвижноста оптоварена со 
хипотека, ако не биде обновена. 

Кога недвижноста оптоварена со хипотека пре-
минала во општествена сопственост, стекнувачот е 
должен да го намири побарувањето обезбедено со 
хипотеката на таа недвижност до височина на неј-
зината прометна цена во моментот на преминот во 
општествена сопственост, ако за одделни случаи со 
закон не е определено поинаку. 

Кога на сопственикот на недвижноста оптоваре-
на со хипотека, што преминала во општествена соп-
ственост, како надомест му е дадена друга недвиж-
ност, хипотеката преминува врз таа недвижност. 

Член 69 
Ништовна е одредбата на договорот за хипотека 

со која хипотекарниот доверител договара за себе 
Право, во случај на неисплата на долгот, да го нами-
ри своето побарување со стекнување право на соп-
ственост на заложената недвижност, со собирање на 
плодовите што таа недвижност ги дава или со иско-
ристување на недвижноста на друг начин. 

Г л а в а V 

ВЛАДЕНИЕ 

Член 70 
Владение на предмет има секое лице кое непо-

средно врши фактичка власт над предметот (непо-
средно владение). 

Владение на предмет има и лицето кое фактич-
на власт над предметот врши преку друго лице, ко-
му по основа на плодоуживање, договор за користе-
ње стан, закуп, чување, послужување или на друга 
правна работа му го дало предметот во непосредно 
владение (посредно владение). 

Владение на правото на предметна службеност 
има лицето кое фактички ја користи недвижноста 
на друго лице во обем што и одговара на содржина-
та на таа службеност. 

Повеќе лица можат да имаат владение на пред-
мет или на право (совладение). 

Член 71 
Лицето што по основа на работен или сличен 

однос, или во домаќинство, врши фактична власт 
Над предмет за друго лице, а должно е да постапува 
Според упатствата на ова друго лице, нема владение. 

Член 72 
Владението е законито ако се заснова врз пол-

новажна правна основа што е потребна за стекну-
вање право на сопственост и ако не е прибавено со 
сила, со измама или со злоупотреба на довербата. 

Владението е совесно ако држателот не знае или 
не може да знае дека предметот што го држи не е 
негов. 

Совесноста на владението се претпоставува. 

Член 73 
Наследникот станува држател во моментот на 

смртта на оставителот, без оглед на тоа кога стекнал 
фактична власт над предметот. 

Член 74 
Владението се губи кога држателот ќе престане 

да врши фактична власт над предметот. 
Владанието не се губи ако држателот привре-

мено е спречен да врши фактична власт независно 
од својата волја. 

Член 75 
Секој држател на предмети и на право (член 70) 

има право на заштита од вознемирување или одзе-
мање на владението (смеќавање на владението). 

Член 76 
Држателот има право на самопомош против оној 

што неовластено го вознемирува во владението или 
му го одзел, под услов опасноста да е непосредна, 
самопомошта да е нужна и начинот на нејзино вр-
шење да им одговара на приликите во кои постои 
опасност. 

Член 77 
Судока заштита од вознемирување, односно од-

земање на владението може да се бара во рок од 30 
дена од денот на сознанието за смеќавањето и за 
сторителот, а најдоцна во рок од една година од на-
станатото смеќавање (спор поради Смеќавање на вла-
дението). 

Член 78 
Судот дава заштита според последната состојба 

на владението и настанатото смеќавање, при што не 
влијае правото на владение, правната основа на вла-
дението и совесноста на држателот. 

И држателот што го стекнал владението со си-
ла, потајно или со злоупотреба на довербата има 
право на заштита, освен спрема лицето од кое на 
таков начин дошло до владение, ако од настанатото 
смеќавање не поминале роковите од член 77 на овој 
закон. 

Член 79 
Со одлуката за барањето за заштита од смеќа-

вање на владението се определуваат забрана на на-
тамошното вознемирување на владението под закана 
со парична казна односно враќање на одземеното 
владение, како и други г мерки потребни за заш-
тита од натамошното смеќавање. 

Член 80 
Содржателот ужива заштита според одредбата 

на член 75 од овој закон во однос на трети лица, 
како и во меѓусебните односи со другите содржат«-
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ли, ако еден од нив го оневозможува другиот во до-
тогашниот начин на вршење на фактичната власт 
над предметот што е во нивно владение. 

Член 81 
Независно од спорот поради смеќавање на вла-

дението (член 77), може да се бара судска заштита 
на владението по основа на правото на владение. 

Г л а в а VI 

ПРАВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Член 82 
Странски физички лица можат да бидат носи-

тели на правото на сопственост на подвижни пред-
мети како и државјаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Ју гос л ви ја, ако со сојузен закон 
не е определено поинаку. 

На територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија странски физички лица 
можат, под условите на реципроцитет, да бидат но-
сители на правото на сопственост на земјиште и на 
згради што ги стекнале со наследување как:о и др-
жавјаните на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, ако со меѓународен договор не е 
определено поинаку. 

Член 83 
На странски држави за потребите на нивните 

дипломатски и конзуларни претставништва, како и 
ра организации и специјализирани агенции на Ор-
ганизацијата на обединетите нации, со претходна 
согласност од сојузниот орган надлежен за работи-
те на правосудството, можат да им се продаваат 
згради за службени потреби на кои постои право 
на сопственост или се во општествена сопственост, 
како и градежни земјишта на кои постои право на 
сопственост, заради изградба на такви згради. 

Член 84 
На странски физички лица можат, во согласност 

со урбанистичките планови односно со одлуки, да 
им се даваат во долгорочен закуп, заради повремен 
или траен одмор и закрепнување и за задоволување 
на другите лични потреби на нив и на членовите на 
нивните семејства, само станбени згради со еден 
стан. ' 

Станбени згради можат да даваат во долгорочен 
закуп врз основа нд став 1 од овој член само орга-
низациите на здружен труд и општествено-политич-
ките заедници. 

Долгорочен закуп може да се склучи најкратко 
на пет години, а најдолго на 30 години. 

По истекот на договорениот рок, закупот може 
да се продолжи, но вкупното траење на закупот 
според поранешните и новите договори не може да 
биде подолго од 30 години. 

На барање од закупецот, ќе се изврши упис 
на долгорочниот закуп во јавната книга или 
на друг соодветен начин определен со закон. 

Долгорочниот закуп во однос на кој е извршен 
упис има правно детство и спрема подоцнежниот 
стекнувач на станбената зграда. 

Член 85 
Станбена зграда му се дава на странско физич-

ко лице во долгорочен закуп со писмен договор, по 
претходно прибавена согласност од 

бедна оцена, без наведување на причините, и тоа # 
конечно во управната постапка. 

Странско физичко лице може зграда што му е 
дадена во долгорочен закуп да им дава во подза-
куп на домашни угостителски и туристички орга-
низации за времето за кое тој не ја користи, во 
случаите и под условите определени со закон. 

Г л а в а VII 

МЕРОДАВНО ПРАВО ВО СЛУЧАЈ НА СУДИР НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОДНО^НО ПОКРАИНСКИТЕ 

ЗАКОНИ 

Член 86 
За формата на правната работа што се однесува 

на сопственосноправните односи на недвижности, 
меродавно е правото на републиката односно на ав-
тономната покраина на ЧИЈ а територија се наоѓа не-
движноста. 

Член 87 
За правата и обврските од сопственосноправните 

односи на недвижности, меродавно е правото на ре-
публиката односно на автономната покраина, на чи-
ја територија се наоѓа недвижноста. 

За правата и обврските од сопственосноправните 
односи на подвижен предмет, меродавно е правото 
на републиката односно на автономната покраина, 
на чија територија се наоѓа предметот во време на 
поведувањето на спорот. 

За правата и обврските од сопственосноправнитв 
односи на подвижен предмет што се запишува во 
јавната книга, од моментот на запишувањето меро-
давно е правото на републиката односно на авто-
номната покраина, на чија територија се води таа 
јавна книга. 

Член 88 
Ако граѓанин има недвижности на територи-

ја на повеќе републики односно автономни покра-
ини, за определување на максимумот на недвижно-
стите на кои постои право на сопственост меродав-
но е правото на онаа република односно автономна 
покраина кое е за него поповолно, со тоа што на те-
риторијата на одделна републлка односно автоном-
на покраина не може да игла повеќе од максимумот 
на недвижноста на кој постои право на сопственост 
пропишан за таа република односно автономна по-
краина. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува 
и врз здруженијата на граѓани и ка други граѓански 
правни лица. 

Г л а в а VIII 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
Со денот на влегувањето во оила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на чл. 406, 40в, 40г 
и член 41 од Законот за прометот со земјишта и 
згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65, 57/65, 
17/67 и 11/74) и одредбите на член 439, член 441 ст. 
2 и 3 и член 443 став 1 од Законот за процесната . 
постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77). 

Член 90 
Овој закон влегува во сила на 1 септември 1980 

година. 

лен со републички односно покраински закон. 
Решението за давање или недавање согласност 

За закуп надлежниот орган го донесува според сло-
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89. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, по по-

вод Информацијата за остварување на општестве-
ната заштита на самоуправните права на работни-
те луѓе и општествената сопственост преку функ-
цијата на општествениот правобранител на 
самоуправувањето за периодот од 1974 до 1978 годи-
на, што ја разгледуваше на седницата од 30 јануари 
1980 година, врз основа на член 136 од Деловникот 
на Собранието на СФРЈ и член 219 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Во согласност со Уставот утврдената полож-

ба на работниот човек во здружениот труд и оп-
штеството во целост, самите работници во основна-
та организација на здружен труд и во друга само-
управна организација и заедница непосредно, пре-
ку делегациите, самоуправните органи и посебните 
органи на самоуправната работничка контрола, 
треба да ја остваруваат својата решавачка улога во 
заштитата на самоуправните права на работните 
луте и општествената сопственост и за таа цел да 
го зајакнуваат внатрешниот механизам на заштита, 
да се грижат за ефикасно остварување па уставот, 
законите, самоуправните општи акти и самоуправ-
ните одлуки и за заштита на принципите на устав-
носта и законитоста. 

Посебно е значајно, покрај општествените 
правобранители на самоуправувањето, собранијата 
ма општествено-политичките заедници и на нив 
одговорните органи, судовите на здружениот труд 
и другите судови, уставните судови, јавните обви-
нители и службата на општественото книговод-
ство, во рамките на своите надлежности, што неод-
говорно и поуспешно да ги извршуваат своите за-
дачи вз заштитата на самоуправните права на ра-
ботните луѓе и општествената сопственост. 

2. Во заштитата на самоуправните права на 
работните луѓе и оиштестената сопственост се по-
стигнати значајна резултати што охрабруваат и 
укажуваат на големите можности во натамошната 
работа на општествените правобранители на само-
управувањето. Практиката ја потврди потребата 
од воведу вп ње и функционирање на оваа институ-
ција како значаен фактор во општествено-политич-
киот систем. 

Во остварувањето на својата функција опште-
ствените правобранители на самоуправувањето 
непосредно дејствуваа во организациите на здру-
жен труд и во други самоуправни организации н 
заедници и со тоа допринесоа кон активирањето на 
работните луѓе и нивните органи на самоуправува-
њето и на о и ш т е е твено- пол ит ички те организации на 
развивањето и заштитата на самоуправните права 
на работните луѓе и општествената сопственост. 

3. Во склопот на вкупните општествени актив-
ности врз догледната примена на Законот за здру-
жениот тр^,д и на другите системски закони, опште-
ствените правобранители на самоуправувањето, врз 
основа и во границите на своите овластувања и од-
говорности, треба: да даваат иницијативи и да пре-
земаат мерки за натамошен развој на самоуправ-
ното организирање и остварување на неотуѓивгтте 
права на работниците ЕО рамките на основните ор-
ганизации на здружен труд и во здружениот труд 
п општеството во целост; да го насочат своето деј-
ствување врз следењето на појавите на незаконита 
постапка и ненавремено донесување на плановите, 
како и непочитување на обврските преземени со 
плановите, во согласност со системот на самоуправ-
ното општествено-планирање; да ги разгледуваат 
самоуправните спогодби за здружување на трудот 
к средствата, стекнувањето, распоредувањето и 
распределбата на заедничкиот приход и на заед-
ничкиот доход, од станов иштете на нивната усо-
гласеност со основите и мерилата што придвижу-

ваат кон поттикнување на продуктивноста на тру-
дот, порационално користење на капацитетите и 
унапредување на положбата на организациите на 
здружен труд; да му посветат посебно внимание на 
што подоеле дното остварување на принципот на 
слободна размена на трудот како основа за стекну-
вање на доход на работните луте во организациите 
на здружен труд од општествените дејности, од оп-
ределени дејности на материјалното производство 
и во работните заедници; да придонесуваат кон 
унапредување на распределбата на средствата за 
лични доходи според трудот и резултатите од тру-
дот, со поадекватно вреднување на производстве-
ниот труд, кон отстранување на појави на у равни -
левка и неоправдани разлики во наградувањето и др. 

4. Во средиштето на целокупната активност на 
0Јтштест<зе:ште правобранители на самоуправува-
њето треба да биде ориентацијата кон недоследна 
и поцелосна заштита на општествената сопственост, 
како на материјалните средства, таха и на самоупра-
вните општествено -економски односи врз основа 
на општествената сопственост и доходот. 

За таа цел, во реализацијата на политиката и 
програмата за економска стабилизација, во склопот 
на напорите на сите социјалистички субјективни 
сили, општествените правобранители на самоупра-
вувањето своето дејствување треба да го насочат 
кон тоа општествено и економски целесообразно да 
се управува и стопанисува со трудот и средствата, 
што, покрај другото, значи да се отстрануваат поја-
вите и тенденциите на нерационално инвестирање, 
недоволно користење на капацитетите и работното 
време, порастот на сите видови потрошувачка над 
остварениот доход, растурање на општествените 
средства и намалување на одговорноста и дисци-
плината во работата. 

5. Општествените правобранители на самоупра-
вувањето би требало и натаму да ги развиваат и 
унапредуваат методите на својата работа заради 
превентивно дејствува!ве. Исто така, треба уште 
повеќе да пројавуваат самоинициј агава во својата 
работа заради отстранување на иричните што до-
ведуваат до повреди на самоуправните права на ра-
ботните луѓе и општествената сопственост. 

Заради што поефикасна и поцелосна заштита 
на самоуправните права на работните луѓе и оп-
штествената сопственост, општествените правобра-
нители на самоуправувањето треба во практиката 
уште понепосредно и посестрано да соработуваат, со 
работните луѓе, со нивните самоуправни органи, со 
самоуправната работничка контрола; со опште-
ствено-политичките организации, со собранијата на 
општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни со судовите на^?дружениот труд и со другите 
судови, со уставните судови, со јавните обвинители 
и со Службата на општественото книговодство. 

6 Општествените правобранители на самоупра-
вувањето со свои иницијативи и мерки треба да 
придонесат работниците во здружениот труд да 
бидат редовно, навремено, вистинито, целосно и 
разбирливо известувани за прашањата што се од 
значење за остварување на нивните права, обврски 
v одговорности, како и за другите прашала од зна-
чење за работата и решавањето во организациите 
на здружен труд и преку делегациите и делегатите 
во собранијата на о п ш тес т ве но - пол и т и ч км т е заед-
ници и собранијата на самоуправните заедници. 

7, Општествените правобранители на самоупра-
вувањето треба и ао иднина систематски да ги сле-
дат општествените односи и појави, да ги согледу-
ваат причините на повредите на самоуправните пра-
ва на работните луѓе и општествената сопственост 
if за забечежаните појави и проблеми и за презе-
мените мерки редовно да ги известуваат организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, собрани] ата на општествено 
-политичките заеднина*, општествено-политичките 
оргашшцлм и јавноста. 
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8. За поуспешна работа на општествените пра-
вобранители на самоуправувањето посебно е зна-
чајно нивното оспособување, како и сестрано ан-
гажирање на органите на општествено-политички-
те заедници и на другите општествени фактори 
поорганизирано, особено во општините, да се созда-
ваат соодветни кадровски и материјални услови за 
нивната работа. 

9. Во остварувањето на заштитата на самоуп-
равните права на работните луѓе и општествената 
сопственост собранијата на општествено-политич-
Јште заедници имаат значајна улога, како во уре-
дувањето на општествените односи и прашањата 
Значајни за остварувањето на заштитата на само-
управните права на работните луѓе и општествена-
та сопственост, така и во следењето на спроведу-
вањето на утврдената политика и извршувањето 
на прописите и други општи акти. Собранијата на 
општествено-политич ките ^заед ници можат да да-
дат значаен придонес и во развивањето на меѓу-
себната соработка на органите и институциите оп-
ределени со Уставот да се грижат за заштитата на 
Самоуправувањето и општествената сопственост. 
Особено е важно собранијата на општествено-по-
литичките заедници да ја остваруваат својата со 
Уставот утврдена функција во поглед на надзорот 
над законитоста на работата на организациите на 
Здружен труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници, посебно надзорот над законитоста 
на нивните самоуправни општи акти. 

10. Научноистражувачки^ и други научни и 
стручни организации треба повеќе да се ангалси-
раат врз разработката и пронаоѓањето на конкрет-
ни решенија за унапредување на остварувањето и 
заштитата на самоуправните права на работните 
луѓе и општествената сопственост. Сите општестве-
ни субјекти, што според уставот се должни да ги 
остваруваа! it штитат самоуправните права на ра-
ботните луѓе и општествената сопственост, би тре-
бало повеќе да ги користат резултатите од научно-
истражувачкиот труд. 

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

Бр. 06. 2-3/80-030 
30 јануари 1980 година 

Белград 
Сојузен собор 

на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

Потпреседател 
на Сојузниот собор, 

Михајло Јаворски, е. р 

90. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 12 декември 1979 година, ја разгледа 
и прифати Информацијата за состојбата на безбед-
носта во сообраќајот, со предлогот на мерките. 
Тргнувајќи од Информацијата на Сојузниот из-
вршен совет, расправата во работните тела на со-
ветот и на седницата на Сојузниот собор, со цел 
што подоследно да се остварува и унапредува без-
бедноста во сообраќајот, а врз основа на член 136 
од Деловникот на Собранието на СФРЈ и член 219 
од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
на седницата од 30 јануари 1980 година, донесе 

I 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кон-
статира дека општата .состојба на безбедноста џо 

сообраќајот не задоволува, а последиците од тоа 
особено се изразени во сообраќајот на патиштата 
и во железничкиот сообраќај. Организациите на 
здружен труд, месните заедници, општествено-по-
литичките заедници, општествено-политичките ор-
ганизации и општествените организации, како и 
здруженијата на граѓаните се уше не работат до-
волно врз создавање на поповолни услови за по-
големо превентивно дејствување на работните луѓе 
и граѓаните за да се оствари повисок степен на 
безбедност во сообраќајот. Бавно се остваруваат и 
Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ од 27 февруари 1979 година за безбедноста 
во сообраќајот на патиштата, односно на железни-
ците. За да се подобри таа состојба, сите општес-
твени фактори треба да тргнат од тоа дека безбед-
носта во сообраќајот е составен дел на општо оп-
штествените текови и на системот на социјалистич-
кото самоуправување, а посебно на остварувањето 
на системот на општествената самозаштита. 

Тргнувајќи од тоа дека безбедноста во сообра-
ќајот е од општо општествено значење, Сојузниот 
собор смета дека е потребно постојано да се пре-
земаат ефикасни мерки, за да се подобри општата 
состојба на безбедноста во сообраќајот. 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува дека проблемите во сообраќајот се неодвоиви 
од вкупниот развој на општествено-економските и 
самоуправните односи. Неопходно е, покрај напо-
рите што треба да ги вложуваат работните луѓе во 
здружениот труд, со проблемите на безбедноста во 
сообраќајот да се занимаваат и сите делегатски и 
самоуправни структури, општествено-политичките 

заедници, општествено-политичките организации, 
општествените организации, здруженијата на гра-
ѓани и другите општествени фактори. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, месните заедници, општествено-по-
литичките и други организации, општествено-по-
литичките заедници и нивните органи во рамките 
на развивањето на системот на општествената са-
мозаштита треба уште подоследно да ги спроведу-
ваат воспитно-образовните, здравствените, норма-
тивите, контролните и другите мерки и да ги ко-
ординираат активностите заради отстранување на 
причините што ја намалуваат безбедноста во соо-
браќајот. 

2. Организациите на здружен труд треба по-
стојано да ги анализираат проблемите на безбедно-
ста во сообраќајот и да донесуваат свои програми 
и оперативни планови за преземање на превентив-
ни и други мерки и акции за што поголема зашти-
та на работните луѓе и граѓните. 

Организациите на здружен труд во системот 
на мерењето и вреднувањето на трудот и на резул-
т а т и т е ^ трудот во распределбата на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка посебно 
треба да ги вреднуваат елементите на трудот што 
влијаат врз побезбедното одвивање на сообраќајот, 
како што се: стручно управување со .превозните 
средства, условите на трудот, психофизичката и 
работната способност на возачите и квалитетното 
вршење на контролата на техничката исправност 
на сообраќајните средства. 

Основните и други организации на здружен 
труд треба да обезбедат оптимални услови за да 
можат сите форми на внатрешната контрола ре-
шително, одговорно и навремено да ги остваруваат 
своите функции во безбедноста на сообраќајот, а 
посебно во спроведувањето на прописите за дол-
жината на работното време, здравствената состој-
ба на возачите и техничката исправност на во-
зилата. Во врска со тоа е потребно да се зајакнува 
одговорноста на работните луѓе и на самоуправни-
те органи, како на непосредните учесници во coo* 



Петок, 8 февруари 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ —-е Број 8 — Страна 199 

браќајот, така и на оние на раководат« работни меса-
та во организациите на здружен труд. 

Самоуправните органи и организациите на 
здружен труд а посебно оние што учествуваат во 
вршењето на сообраќајни услуги, треба што по-
брзо да ги усогласат своите самоуправни акти со 
прописите од областа на безбедноста во сообраќа-
јот. 

3. Месната заедница има значајна и одговорна 
улога во натамошното развивање на превентивни-
те »ферки, пред с& во областа на сообраќајот на 
патиштата и на железниците. Поради тоа е неоп-
ходно советите за безбедност на сообраќајот, ор-
ганите. стручните и други организации, што се за-
нимаваат со безбедноста на сообраќајот, да им да-
ваат навремени и конкретни информации на мес-
ните заедници, со цел тие уште поуспешно да ги 
спроведуваат превентивните мерки за подигање на 
степенот на безбедноста во сообраќајот. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им 
препорачува на собранијата на општествено-по-
литичките заедници да преземаат енергични и 
трајни мерки за подобрување на безбедноста во 
сообраќајот со навремена контрола на дос ледната 
примена на законите и другите прописи, како и со 
остварување на програмите на донесените мерки. 

Неопходно е во рамките на општествено-по-
литичките заедници да се донесат посебни програ-
ми на мерки за побрзо отстранување на критичните 
точки на постојната сообраќајна мрежа (изградба 
со угорништа на посебни ленти за тешки возила, 

> автобуски станици надвор од сообраќајните ленти, 
осигурување на минувалиштата каде што патот се 
крстосува со железничка пруга и др.), за да се по-
добри безбедноста во сообраќајот. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
смета дека на проблематиката на сообраќајната 
дејност, вклучувајќи ја и безбедноста во сообраќа-
јот. треба да и се даде соодветно место во опште-
ствените планови на развојот за периодот од 1981 
до 1985 година. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
смета дека за подобрување на безбедноста во соо-
браќајот е суштествена реализацијата на оние мер-
ки од сообраќајната политика што обезбедуваат 
пренасочување на транспортот, порационално ко-
ристан^ ' на сообраќајните капацитети, како и 
штедње на гориво, еколошки барања на заштитата 
на човековата средина ити. Потребно е подоследно 
да се спроведува Општествениот договор за соо-
браќајната политика на Југославија, особено ти-
пизацијата, унификацијата и стандардизацијата на 
транспортните средства и опремата од увоз, а и од 
домашно производство, заради подигање на сте-
пенот на безбедноста во сообраќајот. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
укажува дека сообраќајното воспитување и обра-

л зование според СВОЈОТ значај мора да добие соо-
дветно место во наставните планови и програми 
на сите воспитно-образовни институции — од пре-
дучилишните установи до факултетот. Перманент-
но и систематско сообраќајно воспитување во рам-
ките на редовното школување и образование со 
работата ќе придонесе кон зголемувањето на соо-
браќајната култура на населението а со тоа и кон 
подобрувањето на безбедноста во сообраќајот. 

8. Научноистражувачките организации треба 
уште повеќе да се насочат кон решавање на проб-
лемите на безбедноста во сообраќајот. Во врска со 
тоа, е неопходно да се обезбеди соработка помеѓу 
ше организации и соодветните органи и организа-

ции заради заеднички пристап кон научна обра-
ботка на проблемите што се од влијание врз без-
бедноста во сообраќајот. 

9. Органите на управата, а посебно органите 
за внатрешните работи, правосудните органи и 
инспекциските служби треба подоследно да ги из-
вршуваат обврските што им ги налагаат прописите 
во областа на безбедноста во сообраќајот, а во рам-
ките на системот на општествената самозаштита 
треба да им даваат стручна помош на организации-
те на здружен труд, на другите организации и мес-
ните заедници во акциите што влијаат врз побез-
бедното одвивање на сообраќајот. 

Овие органи треба и натаму да ја приспособу-
ваат и усовршуваат својата организација и мето-
дологија во работата за да можат, во рамките на 
своите права и должности, целосно и ефикасно да 
го контролираат сообраќајот, и да ја зголемат не-
говата безбедност. Општествено-политичките заед-
ници, каде што е тоа потребно, би требало да ја 
преиспитаат бројната состојба и техничката опреме-
ност на сообраќајната милиција и да преземат 
мерки кадровски да се пополни и технички да се 
опреми. 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
укажува на тоа дека Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ, како најширок фронт на органи-
зираните социјалистички сили, има значајна улога 
во организирањето и координирањето и пореши-
телно ангажирање на сите фактори на општеството 
за сестрано творечко дејствување врз воспоставу-
вањето на поголема дисциплина и одговорност на 
сите што учествуваат во остварувањето на поголем 
степен на безбедноста во сообраќајот. 

Со таквото свое дејствување Социјалистичкиот 
сојуз ќе ги мобилизира работните луѓе и граѓаните 
непосредно да учествуваат во решавањето на проб-
лемите на безбедноста во сообраќајот и со тоа ќе 
придонесат кон уште побрзото и поцелосно^ по-
општествување на работите на безбедноста во соо-
браќајот, како интегрален дел на општествената 
самозаштита. 

Сојузниот собор очекува дека. и Сојузот на син-
дикатите со своето ангажирање натаму ќе придо-
несе работните луѓе во основните организации на 
здружен труд и во здружениот труд во целост ак-
тивно да учествуваат во решавањето на сите проб-
леми во врска со безбедноста во сообраќајот, со 
што ќе се отстрануваат слабостите и пропустите во 
сообраќајот. 

11. Органите и организациите во федерацијата 
треба да ги усогласат програмите на акциите и мер-
ките за да се постигне заедничко дејствување и 
поефикасно да се влијае врз решавањето на проб-
лемите на безбедноста во сообраќајот. 

Заради навремено и поцелосно следење на сос-
тојбата на безбедноста во сообраќајот овластените 
органи треба да се вклучат во редовната програма 
на статистичките истражувања и во обработката на 
податоците за сообраќајните незгоди. 

12. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ по-
себно нагласува дека средствата за јавно информи-
рање со пренесување на позитивни искуства, со 
изнесување појави на неодговорност и недоследност 
и со запознавање на најшироката јавност со пре-
земените мерки и активности од областа на безбед-
носта во сообраќајот треба значително да придо-
несат кон подигањето на сообраќајната култура на 
граѓаните. 

Во тоа е значајна улогата на средствата за ин-
формирање на организациите на здружен труд и на 
другите локални средства за јавно информирање. 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

13. Организациите на здружен труд што проек-
тираат и градат патишта, самоуправните интересни 
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заедници за патишта, како и организациите на 
здружен труд за одржување на патиштата при из-
работката и реализацијата на плановите на изград-
бата, реконструкцијата и одржувањето на патиш-
тата се должни доследно да ги применуваат про-
писите што се однесуваат на елементите од кои 
зависи безбедноста во сообраќајот. 

Организациите на здружен труд што ги одржу-
ваат патиштата мораат да му посветат соодветно 
внимание на тековното одржување на патиштата и 
на сигнализацијата. 

Потребно е општествено-политичките заедни-
ци да ја разгледаат можноста за натамошна прерас-
пределба на средствата од данокот на промет на 
нафтени деривати во корист на патната мрежа од-
носно реконструкцијата и подоброто одржување на 
патиштата. Треба да се искористат и сите можно-
сти за здружување на средствата на организациите 
на здружен труд и на сите оние што за тоа имаат 
интерес заради одржување на патиштата. 

14. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство и одржување на мотор-
ни возила треба уште подобро кадровски и технич-
ки да се оспособат за давање поквалитетни произ-
води и услуги при ремонт, сервисирање и технички 
преглед на моторни возила. 

За одржување на моторни возила со средства 
. во лична сопственост на граѓани треба да се про-

пишат потребните технички и кадровски услови 
за вршење на таа дејност и да се обезбеди контро-
ла и гаранција на квалитетот на услугите под исти 
услови како и кај организациите на здружен труд 
од таа област. 

15. На оспособувањето на возачите би требало 
да му се посвети многу поголемо внимание отколку 
до сега. Без оглед на позитивните резултати што 
ги дадоа авто-училиштата во обучувањето на воза-
чите професионалци и аматери, во нивната работа 
има низа слабости што би требало да се отстранат 
а и да се уедначлт ставовите и мерките што треба да 
се рреземат за нивната поуспешна работа. 

16. Авто-мото сојузот на Југославија, надлеж-
ните органи во федерацијата, републиките и авто-
номните покраини треба, ЕО согласност со законите, 
да дадат иницијатива за уредување на прашањата 
што се од значење за функционирањето на служ-
бата на помош и информации на патиштата. 

17. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
смета дека општинските, покраинските и репуб-
личките совети што се занимаваат со превентива 
во сообраќајот на патиштата треба да имаат зна-
чајна улога во преземањето на мерки и акции за 
поголема безбедност во сообраќајот, а, пред се, за 
координација на превентивните мерки и воспиту-
вањето на работните луѓе и граѓаните. 

Југословенскиот совет за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата вршејќи координација од 
заеднички интерес за републиките и автономните 
покраини на внатрешен и меѓународен план, треба 
да придонесе кон уште поголема .усогласеност на 
ставовите и акциите што се од интерес за целата 
земја и за поуспешно остварување на безбедноста 
во сообраќајот. 

Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет 
да даде иницијатива за преиспитување на статусот 
на Југословенскиот совет за безбедност на сообра-
ќајот и за евентуално проширување на функција-
та и врз другите гранки на сообраќајот. 

18. Сојузниот собор на Собранието еа СФРЈ 
смета дека е потребно подетално да се преиспита 
Казнената политика и системот на санкциите во 
областа на безбедноста на сообраќајот, зашто е 
очигледно дека, и покрај доста обемната примена 
на репресивни^ мерки, дисциплината на учесни-
ците во сообраќајот не е посуштествено подобрена. 

СООБРАЌАЈОТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

19. Организациите на здружен труд на желез-
ниците, нивните самоуправни органи и општестве-
но-политичките организации треба уште пореши-
телно да преземаат соодветни мерки за доследно 
спроведување на Законот за здружениот труд, за-
ради јакнење на улогата на работниците како ре-
шавачки фактор во располагањето со резултатите 
од трудот и подоел едно спроведување на доходов-
ните односи помеѓу основните организации на 
здружен труд на железниците, како и помеѓу нив 
и корисниците на нивните услуги и Законот за ос-
новите на безбедноста во железничкиот сообраќај 
и самоуправните општи акти со цел за подобрува-
ње на безбедноста во железничкиот сообраќај. 

Органите на управувањето и нивните работни 
тела, работоводните органи, стручните служби и 
другите самоуправни извршни структури во орга-
низациите на здружен труд на железниците треба 
да се заложат за донесување и реализација на 
свои програми на мерки и акции за безбедноста во 
железничкиот сообраќај во сите основни органи-
зации на здружен труд и работни заедници. 

Организациите на здружен труд на железни-
ците треба да посветат поголемо внимание на по-
добрувањето на кадровската структура на работ-
ниците, посебно на постојаното усовршување на 
работниците во рамките на редовното школување 
и образование со работа. 

20. Организациите на здружен труд во рамките 
на Заедницата на југословенските железници тре-
ба да го забрзаат усогласувањето на постојните и 
донесувањето на нови самоуправни акти на што ги 
обврзува Законот за основите на безбедноста во 
железничкиот сообраќај. 

Заедницата на југословенските железница, 
железничко-транспортните организации, нивните 
основни организации на здружен труд треба при 
извршувањето на Програмата за развој на југо-
словенските железници да им дадат приоритет на 
оние објекти и технички средства што ја зголему-
ваат безбедноста на железничкиот сообраќај. 

21. Патните премини се едно од осетливите 
прашања на безбедниот сообраќај на патиштата и 
железниците. Сите заинтересирани општествени 
фактори, а, пред с£, организациите на здружен 
труд за изградба и одржување на патиштата, како 
и организациите што учествуваат во сообраќајот 
на патиштата, организациите на здружен труд на 
железничкиот сообраќај, месните заедници, оп-
штините и пошироките општествено-политички 
заедници, треба со меѓусебно договарање и заедни-
чка акција да влијаат врз донесувањето на мерки 
за изнаоѓање најдобри решенија за побезбедно од-
вивање на сообраќајот на платните премини, во 
согласност со законските прописи за основите на 
безбедноста на сообраќајот на патиштати и на же-
лезниците. 

СООБРАЌАЈОТ НА ПОМОРСКИТЕ И ВНАТРЕШ-
НИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

22. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги 
обврзува установите за одржување на внатрешни-
те и поморските пловни патишта во рамките на 
расположивите буџетски средства да му дадат при-
оритет на извршувањето на задачите од Програ-
мата за развој и модернизација на службата за 
безбедност на пловидбата на поморските и вна-
трешните пловни патишта, што се посебно значај-
ни за безбедната пловидба. 

Установите за одржување на внатрешните и по-
морските пловни патишта треба заради безбеднос-
та на пловидбата да ги одржуваат тие патишта во 
соработка со организациите на здружен труд во 
областа на бродарство^. 
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23. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
укажува дека капетаниите на луките и приста-
ништата во рамките на општествената самозашти-
та треба повеќе да соработуваат со организациите 
на здружен труд на бродарството, со месните заед-
ници и со други заинтересирани самоуправни ор-
ганизации и заедници во прашањата на безбеднос-
та на пловидбата на внатрешните и поморските 
пловни патишта и надвор од нив. 

Неопходно е сите општествено-политички заед-
ници и надлежните органи да вршат уште поголема 
контрола заради зајакнување на безбедноста на со-
обраќајот на поморските и внатрешните пловни па-
тишта, заради наглиот пораст на бројот на спортски-
те чамци и значително поголемиот превоз на патни-
ци и стоки со бродови и скели во лична сопственост 
на граѓаните. 

24. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ сме-
та дека за наредниот плански период е потребно да 
се пристапи кон изработка на нови закони за фи-
нансирањето на програмите за развој и модерниза-
ција на службата за безбедност на поморските и 
внатрешните пловни патишта на кои важи меѓу-
народен или меѓудржавен режим на пловидба. 

25. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
обврзува Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
во најкраток рок да ги донесе придружните пропи-
си што се однесуваат на безбедноста на сообраќа-
јот на поморските и внатрешните пловни патишта 
предвидени со закон и за тоа да го извести Соборот. 

ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 

26. Организациите на здружен труд во воздуш-
ната пловидба и организациите на здружен труд за 
аеродромски услуги треба да му посветат поголемо 
внимание на стручното оспособување на пилотите, 
техничката исправност на воздухопловите, како и 
опремувањето на аеродромите со уреди и средства 
за полетување и слетување на воздухопловите, за-
ради побезбедна воздушна пловидба. 

27. Сотузниот собор на Собарнието на СФРЈ ја 
обврзува Сојузната управа за контрола на летање-
то во рамките на расположивите буџетски средства 
да и даде приоритет на реализацијата на задачите 
од Програмата за интеграција и модернизација на 
заедничките служби за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови што ја зголемуваат- безбедноста 
на воздушната пловидба. 

28 Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
обврзува Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
и Сојузната управа за контрола на летањето во нај-
краток рок да ги донесат придружните пропиен врз 
основа на Законот за воздушната пловидба и за тоа 
да го известат Соборот 

29. .Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 
обврзува Сојузната управа за контрола на летањето 
да му посвети поголемо внимание на школувањето 
на кадри за контрола на летањето. 

30. СОЈУЗНИОТ собор ќе го следи спроведувањето 
на овие заклучоци преку Одборот за внатрешна 
политика. 

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

Бр. 34-3/79-030 
30 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен собор 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Потпретседател 
на Сојузниот собор, 

Михајло Јаворски, е. р. 

91. 

Врз основа на член 136 од Деловникот на Со-
бранието на СФРЈ и член 219 од Деловникот на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Сојузни-
от собор, на седницата од 30 јануари 1980 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И НАТАМОШНО ИЗГРА-
ДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ВО ОБЛАСТА НА 

ЛЕКОВИТЕ 

Се задолжува: 
1. Сојузниот извршен совет: 
— во соработка со републичките и покраински-

те извршни совети и со другите надлежни органи 
и организации да преземе мерки за изработка и 
постигање на договор за заедничката долгорочна 
програма на мерки и акции во областа на произ-
водството и снабдувањето на приоритетни лекови 
— до крајот на 1980 година; 

— во рамките на подготовките на подрачјето на 
договарањето како основа за изработка на нацрт-
-договорот за основите на општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1983 година да 
предвиди и подготви договор за областа на разво-
јот на базната индустрија за производството на ле-
кови и обезбедување на приоритетни лекови — до 
крајот на првото полугодиште на оваа година; 

— во соработка со републичките и покраин-
ските извршни совети ,да го разгледа проблемот и 
начинот на обезебдување на доволни девизни сред-
ства за увоз но фармацевтски суровини и готови 
лекови за домашните потреби; 

2. Сојузниот завод за општествено планирање, 
РО соработка со Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија, Сојузниот комитет за труд, здравство 
и социјална заштита, Стопанската комора на Југо-
славија и сојузните заедници рта здравственото 
оспоравање и здравтсвото и здраве гвените орга-
низации на Југославија, да подготви анализа за ос-
тварување на Планот на развојот на базната фар-
мацевтска индустрија за периодот од 1976 до 1980 
година со предлози на мерките за спроведување на 
овој план, како и на основните нацрти за изработ-
ка на основа на новиот среднорочен план за перио-
дот од 1981 до 1985 година во областа на производ-
ството на лекови — до крајот на првото полуго-
диште на 1980 година; 

3. Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита и Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, во соработка со Стопанската комора на Ју-
гослзвша, сојузите на заедниците на здравственото 
осигурување и здравството и здравствените работ-
ни организации на Југославија и производителите 
на лекови, да преземат мерки за постигање на дого-
вор помеѓу производителите на лекови и заинтере-
сираните органи и организации, со кој би се созд-
але основи за соодветна специјализација на произ-
водството и поделба на трудот, доходовно поврзу-
вање на трудот и средствата, посебно научноистра-
жувачкиот труд, заедничко истапување на пазорот, 
унапредување и проширување на базното произ-
водство на фармацевтски суровини — до кратот на 
1930 година; 

4. Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита и Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, во соработка со сојузите на заедниците на 
здравственото осигурување и здравството и здрав-
ствените работни организации па Југославија, за-
интересираните органи и организации во сите ре-
публики и автономни покраини и институтите за 
производство на серуми и вакцини, да преземат по-
требни мерки заради постигање на договор со кој бз$ 
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се утврдиле: потребите на земјата во серуми и вак-
цини, извршила поделба на трудот и соодветна спе-
цијализација, поврзување на научноистражувачката 
работа, обезебедување и чување на резерви на се-
руми и вакцини, проширување на репродукцијата, 
ј&ако и соодветни средства за нормална работа и 

' вршење на сите функции на институтите за серуми 
И вакцини — во текот на 1980 година; 

5. Сојузниот завод за цени, во соработка со 
Стопанската комора на Југославија, сојузните зае-
дници на здравственото осигурување и здравството 
и здравствените организации на Југославија, Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита и производителите на лекови, да преземат 
мерки за постигање на договор за политиката на 
целите на лековите, суровините, за производство 
на лекови, серуми и вакцини, со КОЈ би се отстра-
нил сегашниот диспаритет на цените помеѓу ста-
рите и новите лекови и помеѓу цените на суровинс-
те и лековите, како и неоснованото зголемување на 
цените на паралелни лекови со поинакви називи, 
пакувања и слично. Да преземе мерки за забрзува-
ње на постапката за промена на цените на лекови-
те, мерки за >тврдувгње на единствените критери-
уми и мерила за утврдување на трошоците на про-
метот, како и начин на формирање на цените за 
услуги на рптп:иче — до крајот на првото полуго-
диште на оваа година 

6. Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита, Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија, СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна 
одбрана, Сојузната дирекција за резерви на индус-
триски пропаѓ.оди, во соработка со Стопанската 
комора на Југославија и сојузните интересни заед-
ници на здравственото осигурување и здравството 
и здравствените организации на Југославија, и со-
одветните орт а11П во републиките и автономните 
покраини, да подготви преглед на потребите од ле-
кови, серуми и вакцини. Врз основа на овој пре-
глед Сојузната дирекција за резерви на индустри-
ски производи, во соработка со Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита и Сојуз-
ниот секретеријат за народна одбрана, треба да 
подготви протеза за создавање на за дол жител ни 
резерви на определени видови приоритетни лекови 
— до крајот на првото полугодиште на 1980 година: 

7. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во соргботка со Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, да проучи и пред-
ложи мер^л з?1 котрола на извозот на приоритет-
ни лекови ЕО случаите на недостиг на домашниот 
пазар, што би бил поставен на ист начин како и 
контролата на извозот на прехранбените производи. 
Овие мерки треба да се засноват врз програ-
мата на задолжителните резерви на приоритетни 
лекови — до крајот на оваа година; 

8. Сојузниот завод за статистика, во соработка 
со Сојузниот завод за здравствена заштита, да го 
проучи начинот за унапредување на навременото 
и адекватното следење на производството и проме-
тот на лекови, за да можат податоците за тоа да се 
користат за планирање на производството, сиабде-
Еггсста на пазарот и насочувањето на потрошувач-
ката на лекови — до крајот на 1981 година; 

Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
заштита, во соработка со надлежните ре-

г.у~}. 'аки и покраински органи на управата и сојуз-
ј г на заедниците на здравственото осигурување и 
г-\ ^ГХТЕОТО и здравствените работни организации 
И' I Ј тос лација, да преземат мерки за порациопал-
* - о р у чио -медицински оправдана потрошувачка 
I? — сови, со изградба на единствени ставови за 
е! 1-лакотерапијата. 

10. Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита, во соработка со сојузите на ин-
тересните заедници на здравството и здравственото 
осигурување и здравствените работни организации 
па Југославија, да преземе мерки за укинување на 
листата на лековите за одделни подрачја на инте-
ресните заедници на здравственото осигурување и 
здравството, бидејќи со нив се нарушува единстве-
ниот пазар. Ако е неопходно преку листите на ле-
кови да се насочува производството и потрошувач-
ката, би требало да се пристапи кон утврдување на 
единствена листа на лекови за целата земја; 

11. Свие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 515-2/79-030 
30 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен собор 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија 

Потпретседател 
на Сојузниот собор, 

Михајло Јаворски, е. р. 

92. 

Врз основа на член 27 од Законот за основите 
на системот на општественото планирање и за оп-
штествениот план на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/76), во соработка со извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини и 
врз основа на претходно прибавеното мислење од 
Стопанската комора на Југославија и од Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Сојузниот извршен со-
вет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ЕДИНСТВЕНА МЕТОДО-
ЛОГИЈА И ЗА МИНИМУМОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНИ ЗА 
ПОДГОТВУВАЊЕ. ДОНЕСУВАЊЕ И ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД СРЕДНОРОЧНИТЕ ПЛА-
НОВ Ч ЗА СОЗДАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ И 
ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ 
НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕ-

СТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 

I . О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

1. Плановите на самоуправните организации и 
заедници и општествените планови на општестве-
но-поЈШТичките заедници (член 4 од Законот за 
основите на системот на општественото планирање 
и за општествениот план на Југославија) содржат 
заеднички интереси и цели што се однесуваат осо-
бено: на развојот на производните сили на опште-
ството, на репродукцијата и развојот на социјалис-
тичките самоуправни производни односи, на раци-
оналното и рамноправно^ вклучзгвање во меѓуна-
родната поделба на трудот, на рационалното кори-
стење на просторот и на заштитата и на унапредува-
њето на животната средина, како и на создавањето 
материјални и други услови за остварување и развој 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита. 

2. Заедничките интереси и цели што се однесу-
ваат на создавањето на материјални и други услоги 
за остварување и развој на општонародната одбра-
на и општествената самозаштита се обезбедуваат со 
плановите на самоуправните организации и заедин-
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ци и со општествените планови на општествено -по-
литичките заедници, и тоа: 

1) со применување на мерки и критериуми од 
интерес за народната одбрана во планирањето на 
развојот на материјалната база на општеството и 
на просторниот и урбан! 1Стичкиот развој, согласно 
со чл. 85 до 88 од Законот за народната одбрана; со 
планирање на развојот на производните сили и 
вклучувањето во меѓународната поделба на трудот 
во согласност со општите интереси на одбраната на 
земјата и со утврдување на политиката, основните 
правци и условите за развој на општонародната од-
брана и општествената самозаштита во самоуправ-
ните спогодби и договорите за основите на планови-
те за развој; 

2) со посебно планирање на развојот на органи-
зирани видови и структури на општонародната од-
брана и други подготовки за одбрана во рамките на 
договорените услови, политика и правци на разво-
јот и во согласност со плановите за одбрана. 

3. Сите самоуправни организации и заедници и 
сите општествено-политички заедници како соста-
вен дел на своите среднорочни планови изработу-
ваат делови за развој и остварување на елементите 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита (во натамошниот текст: планови за развој 
на одбраната). 

Плановите за развој на одбраната, како инте-
грален дел од самоуправните планови, се подготву-
ваат, донесуваат и остваруваат едновремено кога и 
плановите за развој на самоуправните организации 
и заедници и општествените планови на општестве-
но-по.питичките заедници. 

4. Со оваа одлука се пропишува задолжител-
ната единствена методологија и минимумот задол-
жителни единствени показатели потребни за подгот-
вување, донесување и остварување на плановите за 
развој на одбраната, во смисла на точка 2 под 2 од 
оваа одлука (во натамошниот текст :Мето до логи ја за 
планирање на развојот на одбраната). 

5. Методологитата за планирање на развојот на 
одбраната обезбедува методолсшко единство во про-
цесот на планирањето во оваа област. Методолошко 
единство се обезбедува: 

1) со едновременост и континуитет на планира-
њето; 

2) со донесување на насоки за планирање и за 
утврдување на елементите за самоуправно спогоду-
вање и договарање за основите на плановите на са-
моуправните организации и заедници и на опште-
ствено-политичките заедници, врз кои ќе се засно-
ваат и плановите за развој на одбраната; 

3) со утврдување и усогласување на заеднич-
ките интереси и цели на развојот на одбраната, како 
и на меѓусебните односи на носителите на планира-
њето во самоуправите спогодби и во договорите за 
основите на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и на општествено-политичките за-
едници врз кои ќе се засноваат плановите за раз-
вој на одбраната; 

4) со засновање на плановите за развој на од-
браната на самоуправните организации и заедници 
врз претходно склучените самоуправни спогодби за 
основите на тие планови, врз оценетите можности 
и услови за развој на тие организации, односно за-
едници, како и врз обврските што произлегуваат од 
законите и обврските што произлегуваат од догово-
рите и одлуките на општествено-политичките заед-
ници; 

5) со засновање на плановите за развој на од-
браната на општествено-политичките заедници врз 
договорите и спогодбите за основите на тие планови, 
врз заеднички оценетите., можности и услови за раз-
вој, како и врз обврските што произлегуваат од за-
коните; 

6) со научно и стручно засновање на аналитич-
ко-проекционите основи на плановите на самоуп-
равните организации и заедници и на општествено-
-политичките заедници; 

7) со меѓусебна размена на информации од зна-
чење за подготвувањето, донесувањето и остварува-
њето на плановите за развој на одбраната. 

II. ОСНОВИ И СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА 
РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 

6. Плановите за развој на одбраната се израбо-
туваат во согласност со: 

1) насоките за планирање на развојот на одбра-
ната и со договорената политика за Q03давање на 
материјални и други услови за остварување на раз-
војот на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита; 

2) општополитичките, военополитичките и без-
бедносните процени; 

3) материјалните и други развојни можности од-
носно со договорените бранон и утврдените рамки 
на средствата за развој на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита. 

7. Плановите за развој на одбраната опфаќаат: 
1) развој на вооружените сили; 
2) развој на цивилната заштита; 
3) развој на службата за набљудување, јавува-

ње. известување и тревожење; 
4) подготовки на стопанските и општествените 

дејности за ефикасно функционирање во војна; 
5) подготовки на населението; 
6) подготовки на органите и организациите на 

општествено-политгчките заедници; 
7) формирање и пополнување на стоковните ре-

зерви на основни прехранбени и индустриски про-
изводи (на сите нивоа на општествено-политичкнте 
заедници и на определени организации на здружен 
труд) и изградба на складишен простор за сместу-
вање на стоковните резерви на производи наменета 
само за потребите на војната. 

Секој дел од планот за развој на одбраната од 
став 1 на оваа точка треба да опфати и програми 
за научноистражувачки и развојни работи од инте-
рес за поефикасно јакнење на одбраната и опште-
ствената самозаштита, како и мерки задачите да се 
остварат. 

8. Делот од планот за развој на одбраната, кој 
се однесува на развојот на вооружените сили, се из-
работува во согласност со упатството и методологија-
та што ги пропишува сојузниот секретар за народна 
одбрана. Со плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и на општествено-политичките за-
едници тој дел од планот за развој на одбраната се 
искажува и се донесува во согласност со Методоло-
гијата за планирање на развојот на одбраната. 

Во рамките на плановите на самоуправните ор-
ганизации и заедници и на општествените планови 
на општествено-политичките заедници се даваат: 

1) глобална големина, основни пропорции и по-
казатели на развојот на вооружените сили; 

2) основни програми за опремување со воору-
жување и воена опрема, како и соодветни показа-
тели на развојот на борбената способност и готов-
ност; 

3) основни програми за развој на инфраструк-
турата, уредување на териториите, создавање на 
воени материјални резерви и др.; 

4) програми за развој на наменски капацитети 
(на ниво на федерацијата) за производство и ремонт 
на средства за вооружување и воена опрема и за 
изградба на дополнителни (резервни) капацитети за 
тоа производство во војна; 

5) основни задачи и програми за школување и 
обука; 
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6) основни задачи на заднинското обезбедување; 
7) потребни финансиски средства за остварува-

л е на целите, задачите и програмите за развој на 
вооружените сили имајќи предвид дека во средно-
|>очните планови се обезбедуваат извори на вкуп-
ните финансиски средства за остварување на пла-
новите за развој и редовна дејност на вооружените 
£ И Л И . 

9. Делот од планот за развој на одбраната, кој 
fce однесува на развојот на цивилната заштита, се 

г изработува во согласност со критериумите и упат-
' ствата што ги утврдуваат републиките и автономни-
1 if е покраини. Во плановите на самоуправните органи-
| &ации и заедници и на општествено-политичките 
г Цаедници тој дел од планот за развој на одбраната 
| £е искажувани се донесува во согласност со Методо-

логијата за планирање на развојот на одбраната. 
Делот од планот за развој на одбраната кој се 

јоднесува на развојот на цивилната заштита содржи: 
1) основни цели и задачи на развојот на цивил-

ната заштита; 
2) програми за формирање, обучување и оспо-

собување на единиците на цивилната заштита; 
3) основни податоци за опремувањето на едини-

ците на цивилната заштита; 
4) податоци за изградбата и опремувањето на 

засолништа и други објекти за засолнување на на-
селението и материјалните блага; 

5) материјални потреби и организациони и други 
мерки за подготвување на објекти, како и услови 
за згрижување ка загрозеното и пострадаш насе-
ление; 

6) обезбедување на опрема и други средства за 
замрачување, за маскирање, за радиј ационо-биоло-
шко-хемиска заштита, за прва медицинска помош, 
за заштита од пожари, поплави, уривања и ел., како 
и програма за подготовки на населението за спро-
ведување на наведените мерки; 

7) потребни финансиски средства и извори на 
финансирање според договорите. 

10. Делот од планот за развој на одбраната, кој 
се однесува на развојот на службата за набљудува-
ње, јавување, известување и тревожење (НЈИТ), се 
изработува во согласност со единствените принципи 
за организирање, функционирање, опремување и 
(Обучување што ги пропишува сојузниот секретар за 
народна одбрана, а се искажува во согласност со 
Методологијата за планирање на развојот на од-
браната. 

Делот од планот за развој на одбраната од став 
1 на оваа точка содржи: 

1) основни цели, политика, правци и задачи на 
развојот; 

2) глобални големини и показатели на развојот; 
3) основни програми за опремување со технички 

средства, вооружување и опрема на центрите за из-
вестување и тревожење (МИТ) и на вшуелно-наб-
#>удувачките станици (ВНСт); 

4) основни програми за изградба на објекти за 
сместување на центрите и станиците од точка 3 на 
овој став; 

5) основни програми за школување и обука на 
припадниците на службата за набљудување, јаву-
вање, известување и тревожење и основни програ-
ми за обука на населението; 

6) програма за одржување на техниката, воору-
жувањето, опремата и објектите; 

7) потребни финансиски средства и извори на 
финансирање според договорите. 

11. Делот од планот за развој на одбраната, коЈ 
се однесува на подготовките на стопанските и оп-
штествените дејности за ефикасно функционирање 
во војна, опфаќа: 

а) развој и остварување на општонародната од-
брана и општествената самозаштита во самоуправ-
ните организации и заедници, а особено: 

1) научноистражувачка и развојна работа, во 
согласност со аналитичко-документационите и струч-
ните основи за изработка на плановите за функци-
онирање на стопанските и оштествените дејности во 
војна; 

2) подготовки за производство на артикли пред-
видени за договореното производство во војна; 

3) изградба на стопански капацитети (особено 
индустриски, земјоделски, градежни, сообраќајни и 
на занаетчиството) и подготовка на производствена 
документација, алат и др.; 

4) изградба на капацитети на општествените деј-
ности (особено здравствени и информативно-пропа-
гандни) што ќе се користат главно во војна, како и 
нивно опремување и оспособување за работа во 
војна; 

5) организациски и кадровски подготовки; 
б) обезбедување заштита на луѓето, објектите, 

капацитетите и материјалните блага по пат на из-
градба на соодветни објекти и набавка на потребни 
заштитни средства, како и по пат на нивно оспосо-
бување за евакуација и изместување; 

7) потребни финансиски средства и извори на 
финансирање; 

6) развој и остварување на општонародната од-
брана и општествената самозаштита во општестве-
но-политичките заедници, а особено: 

1) научноисражувачка и развојна работа; 
2) подготовки за производство и вршеше на ус-

луги во стопанските и општествените дејности од 
заеднички интерес за одбраната на општествено-по-
литичката заедница (општината, републиката, пок-
раината и федерацијата), кои, покрај прегледот од 
плановите на самоуправните организации и заедни-
ци, содржат и програми за подготовки во овие деј-
ности од посебно значење за одбраната на земјата 
(посебно енергетски, суровински и други производи 
или услужни капацитети), како и капацитети на 
другите активности (капацитети за здравствено 
згрижување, рекреација и рехабилитација; инфор-
мативно-пропагандни капацитети, капацитети за 
културно-забавен живот и др.), кои немаат носител 
на планирањето во постојните самоуправни органи-
зации и заедници; 

3) подготовки за обезбедување снабдување на 
населението во војна со енергија, вода, прехранбени 
и други производи, како и со неопходни услуги; 

4) потребни мерки за обезбедување единство на 
функционирањето на системот за врски и крипто-
заштита; 

5) организациски и кадровски подготовки; 
6) потребни финансиски средства и извори на 

финансирање. 
12. Делот од планот за развој на одбраната, кој 

се однесува на подготовките на населението, со-
држи: 

1) активности и средства за изведување на ос-
новна и дополнителна обука за оспособување и обу-
чување на населението за одбрана и заштита; 

2) активности и средства за оспособување и обу-
чување на кадри за работа врз работи на народната 
одбрана; 

3) програми и мерки за обезбедување резерви на 
храна и други животни потреби во домаќинствата 
И др. 
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13. Делот од планот за развој на одбраната, кој 
се однесува на подготовките на органите и органи-
зациите на општествено-политичките заедници, со-
држи: 

1) активности и средства за оспособување за ра-
бота во воени услови; 

2) активности и средства за самозаштита во вој-
на; 

3) средства за развој и опремување на милици-
јата и на органите за безбедност; 

4) потребни финансиски средства и извори на 
финансирање. 

Согласно со одредбите од став 1 на оваа точка, 
се планираат потребните средства и активности и 
во општествено-политичките и општествените орга-
низации. 

14. Делот од планот за развој на одбраната, кој 
се однесува на формирањето на стоковни резерви 
на основни прехранбени и индустриски производи и 
на изградбата на складишен простор за сместување 
на стоковните резерви на производи наменети само 
за потребите на војната, се планира во согласност 
со упатствата од надлежните органи и содржи: 

1) формирање и пополнување на стоковните ре-
зерви на основни прехранбени и индустриски про-
изводи за потребите во војна на сите нивоа во оп-
штествено-политичките заедници и во определени 
организации на здружен труд; 

2) изградба и опремување на складишен прос-
тор за сместување на стоковните резерви на основ-
ни прехранбени и индустриски производи само за 
потребите во војна; 

3) потребни финансиски средства за пополну-
вање на стоковните резерви на основни прехранбе-
ни и индустриски производи и изградба на складн-
ион простор за сместување на тие резерви со утвр-
дени постојани и стабилни извори за финансирање 
и др. 

III. НОСИТЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО, ЗАДАЧИ 
И ВИДОВИ НА ПЛАНОВИ 

15. Сложените организации на здружен труд и 
самоуправните интересни заедници со своите пла-
нови ги опфаќаат, покрај своите потреби, и оние 
потреби и договорени содржини од плановите на 
основните и други организации што ќе се оствару-
ваат со плановите на сложените организации на 
здружен труд и на заедниците. 

Самоуправните организации и заедници во сво-
ите планови за развој на одбраната ги вградуваат: 

1) задачите и обврските што произлегуваат од 
Законот за народната одбрана и врз него заснова-
ните одлуки на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници; 

2) задачите што произлегуваат од самоуправни-
те спогодби за основите на плановите на самоуп-
равните организации и заедници; 

3) задачите што произлегуваат од договорите за 
основите на општествените планови на општествено-
-политичките заедници; 

4) мерки и неопходни активности за обезбеду-
вање на извршувањето на овие задачи. 

Месните заедници со своите планови ги опфа-
ќаат, покрај сопствените задачи и потреби, и обвр-
ските на граѓаните што се предвидени со прописите 
или со самоуправни спогодби и со договори. 

16. Во среднорочните планови за развој на од-
браната, самоуправните организации и заедници ги 
искажуваат задачите и потребите за петгодишниот 
период вкупно и по години. Самоуправните органи-
зации и заедници секоја година изработуваат прог-
рами за развој на одбраната. Во годишните програ-
ми се разработуваат задачите од среднорочните пла-
нови и во согласност со тоа се обезбедуваат финан-
сиски средства потребни за нивно остварување* 

17. Среднорочните планови за развој на одбра-
ната, со динамика по години, ги донесуваат надлеж-
ните органи на самоуправните организации и заед-
ници по постапка со која се обезбедува неопходна 
заштита на тајноста на податоците. 

18. Среднорочните планови за развој на одбра-
ната на општествено-политичките заедници ја оп-
фаќаат општата политика за развој и создавање 
на материјални и други услови за остварување на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита од интерес за нивното подрачје, основните за-
дачи и програмите од заеднички интерес што ги 
обезбедува општествено-политичката заедница, како 
и вкупните задачи на сите носители на планира-
њето на развојот на одбраната од нивната терито-
рија. Тие планови ги опфаќаат и непосредните зада-
чи на општествено-политичките заедници и на нив-
ните органи и организации по обврските што про-
излегуваат од законите и договорите, средствата по-
требни за обезбедување на тие задачи, како и дого-
ворените мерки и неопходните активности за оства-
рување на плановите за развој на одбраната. 

Во среднорочните планови за развој на одбра-
ната на општествено-политичките заедници, зада-
чите се искажуваат вкупно за петгодишниот период 
и по години. 

19. Сите органи и организации на општествено- • 
-политичките заедници изработуваат годишни про-
грами за развој на одбраната. Во годишните прог-
рами органите и организациите ги утврдуваат сите 
свои непосредни потреби, како и потребите што про-
излгуваат од обврските на нивната општествено-по-
литичка заедница, како и изворите на финанси-
рање. 

Во годишните програми за развој на одбраната 
се разработуваат задачите од среднорочните плано-
ви и се усогласуваат со договорите, со буџетските и 
други средства за нивно остварување. Со донесува-
њето на буџетот усогласените годишни програми 
стануваат обврска за носителите на извршувањето 
на плановите. 

IV. ОДЛУКИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА ЗА 
ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА 

ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 

20. Во согласност со одлуката на Собранието на 
СФРЈ за подготвување и донесување на општестве-
ниот план на Југославија, основните и други само-
управни организации и заедници, собранијата на 
општините и на заедниците на општините, собрани-
јата на републиките и собранијата на автономните 
покраини со свои одлуки ги определуваат органите 
одговорни за подготвување на своите планови и 
роковите во кои се поднесуваат предлозите на тие 
планови. Во рамките на тие одлуки се утврдуваат 
задачите и одговорните органи за подготвување на 
среднорочните планови за развој на одбраната. 

21 Одговорните органи за подготвување на пла-
нот за развој на одбраната во рамките во програ-
мите за работа за подготвување и донесување на 
среднорочните планови на самоуправните органи-
зации и заедници на општествените планови на оп-
пгтествено-политичките заедници утврдуваат и свои 
програми за работа за подготвување и донесување 
на плановите за развој на одбраната. Во тие про-
грами се утврдуваат: 

1) непосредните органи и организации што се 
одговорни за подготвување на аналитичко-проекци-
оните основи за изработка на насоки, самоуправни 
спогодби и договори за основите на плановите за 
развој на одбраната, како и за подготвување на са-
мите планови; 

2) носителите на научните истражувања и ро-* 
ковите за реализирање на истражувањата; 
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3) обврските на органите и организациите на 
меѓусебна размена на резултати од научните истра-
жувања, како и на аналитичко-проекциони и други 
информативни материјали; 

4) роковите за самоуправно спогодување и дого-
варање, како и роковите за изработка на предлози 
на одделни делови од плановите за развој на одбра-
ната имајќи го предвид рокот за донесување на пла-
цовите на самоуправните организации и заедници и 
На општествено-политичките заедници. 

V. НАУЧНИ И АНАЛИТИЧКО-
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ОСНОВИ 

22. Во изработката на научната и аналитичко-
-документационата основа за планирање на развојот 
на одбраната согласно се применуваат одредбите од 
Задолжителната единствена методологија за подгот-
вување, донесување и остварување на плановите на 
самоуправните организации и заедници и плановите 
на општествено-политичките заедници, водејќи смет-
ка за специфичностите што произлегуваат од обвр-
ската за заштита на тајноста на определени пода-
тоци. 

23. Билансите што се потребни како аналитич-
ко-проекциони основи за подготвување и донесува-
ње на среднорочните планови на самоуправните ор-
ганизации и заедницр! и на општествените планови 
на општествено-политичките заедници мораат да оп-
фатат и обезбедување на средства за остварување 
на плановите за развој на одбраната. 

VI. САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ И 
ДОГОВАРАЊЕ 

24. Органите на управувањето во самоуправните 
организации и заедници и надлежните органи на 
ошптествено-политичките заедници ги разгледуваат 
подготвените анализи на развојот на општонародна-
та одбрана и општествената самозаштита од прет-
ходниот период и соодветните оцени на остварените 
резултати, како и анализите за можностите за по-
натамошен развој, и врз основа на тие анализи и 
оцени ги утврдуваат насоките за подготвување на 
плановите за развој на одбраната, како и елементите 
за подготвување и склучување на самоуправни спо-
годби и договори за основите на среднорочните пла-
нови за развој на одбраната. 

25. Со самоуправните спогодби на самоуправни-
те организации и заедници се утврдуваат особено: 
заедничкото изградување на капацитети првенстве-
но за работа во војна, заедничкото организирање 
на подготовки за производство во војна, заеднич-
кото организирање и обезбедување на цивилна и 
други форми на заштита и ел. 

26. Со договорите за основите на среднорочните 
планови за развој на одбраната на општествеио-по-
литичките заедници се утврдуваат особено: заеднич-
ките интереси, цели и политика на создавање мате-
ријални и други услови за остварување и развој на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита, како и мерките и активностите за нивна реа-
лизација. 

VII. ПОДГОТВУВАЊЕ, ДОНЕСУВАЊЕ И СЛЕДЕ-
ЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПЛАНОВИТЕ ЗА 

РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 

27 Органите на самоуправните организации и 
заедници определени со програмата ги подготвуваат 
плановите за развој на одбраната во согласност со 
насоките за подготвување на плановите и во согла-
сност со самоуправните спогодби и договорите за ос-
новите на плановите, Врз основа на овие подготов-
ки, одговорните органи во самоуправните организа-
ции и заедници и во општествено-политичките за-
едници, што се определени со одлука, ги утврдуваат 
нацртите на плановите. 

28. Среднорочните планови за развој на одбра-
ната ги донесуваат надлежните органи на самоуп-
равните организации и заедници и на општег? венз-
-политичките заедници по постапка која обезбедува 
заштита на тајноста. 

VIII. НОСИТЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРИКА-
ЖУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОБВРСКИТЕ ОД ПЛА-

НОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 

29. Носители на планирањето се: 
Самоуправните организации и заедници од член 

76 на Законот за основите на системот на општестве-
ното планирање и за општествениот план на Југо-
славија, освен месните заедници (А); 

месните заедници (Б); 
општините, градските заедници и регионалните 

заедници (Ц); 
републиките, односно автономните покраини (Д); 
— од надлежност на републиката, односно авто^ 

номната покраина (а), 
— реоубличките, односни покраинските органи 

и организации (б); 
_федерацијата (Е): 

— од надлежност на федерацијата (а), 
— сојузните органи и сојузните организации (б). 
30. За искажување на задачите и обврските од 

плановите за развој на одбраната се користат соод-
ветни показатели од минимумот задолжителни един-
ствени показатели. 

Минимумот задолжителни единствени показате-
ли содржи: 

Области на .^казателите 

Територијална одбрана 

Југословенска народна армија 

Научноистражувачка 
работа 

Носител на планирањето 
Содржина на показателите 

и развојна 

Според посебна методологија 
што ја донесува сојузниот се-
кретар за народна одбрана 
Според посебна методологија 
што ја донесува сојузниот се-
кретар за народна одбрана 
Цел и предмет на истражувања-
та, цена на извршувањето 

X X 

X 

X 

Е 

а b а b 

X 
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Обука на припадниците на едини-
ците и штабовите на цивилната 
заштита 
Опремување на единиците на ци-
вилната заштита 
Изградба, адаптација и одржување 
на засолништа и други објекти за 
заштита на луѓето и материјални-
те блага 
Подготвување на објектите и обез-
бедување на Други услови за жи-
вот и работа на подрачјето пред-
видено за сместување на евакуира-
но население 
Обезбедување на опрема за лична 
и колективна радио-биолошко-хе-
миска и друга заштита на луѓето и 
материјалните блага и за обезбе-
дување ка средства за маскирање 
и замрачување 
Опремување на центрите за изве-
стување и тревожење и на визуел-
но-набљудувачките станици (ВНСт) 
со технички средства, вооружува-
ње и опрема 
Изградба на објекти за сместување 
на центрите за известување и тре-
вожење (ИиТ) и положбата на ви-
зуелно-набљудувачките станици 
[ВИСТ) 

Школување и обука на припадни-
ците на службата за набљудување, 
јавување, известување и тревоже-
ње и основна обука на населението 
Одржување и ремонт на техни-
чките средства, вооружувањето и 
опремата на службата за набљуду-
ван^ јавување, известување и тре-
вожење 
Подготовка и обучување на обврз-
ниците на работна обврска и на 
други лица за вршење на дејности 
во војна 
Обезбедување средства и опрема за 
работа во војна 
Подготовка на објекти и обезбеду-
вање па други услови за работа во 
војна 
Оспособување и обучување на на-
селението за одбрана и заштита 
Обучување и оспособување на кад-
ри за работа врз работи на народ-
ната одбрана 
Опремување на органите на месни-
те заедници, на опште^твено-поли-
ти1*ките заедници и на општестве-
но-политичките организации со 
вооружување и воена опрема 
Подготовка и изградба на складн-
ион простор за стоковни резерви 

Создавање и зголемување на ре-
зервите 

Вид ка обуката, број ка посети-
тели, трошоци на извршувањето 

Вид на опремата, колички, вред-
ности на опремата 
Видови на објектите, видови на 
работите, вредност на работите 

Вид на подготовката, локација, 
капацитет, вредност на работи-
те, опремата и на другите вло-
жувања 

Видови на опремата, количини, 
вредности 

Видови на опремата 

Видови на школувањето и обу-
ката, траење, број на посетите-
ли, трошоци 

Вид на обуката, траење, број на 
посетители, трошоци 
Вид на школување, траење, број 
на посетители, трошоци 

Вид на вооружувањето и воена-
та опрема, количина, вредности 

X X X 

X X X 

X X X >3 

X 

X X X X X! 

X X X X X 
X X X 

X X X X 

X X X 

X X 

X X X XI 

X X X XI 

X X X 

X X X 

Видови и капацитети на објек-
тите, видови на работи, вредност 
нп работите и опремата 
Ви дови на прехранбени и инду-
стриски производи, количини и 
вредност X 

Објекти, видови на работите, 
вредности на работите X 

Вид на одржувањето-ремонтот, 
видови на средства, цепа на ре-
монтот, количини X 

Вид на подштовката и обуката, 
број на учесници, трошоци 

Видови на средства, количини, 
вредности X 
Програми за подготовка на об-
јектите и други услови, вложу-
вања X 
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31. Искажувањето на задачите и обврските од 
среднорочните планови за развој на одбраната се 
дава во упатството што го донесува генералниот ди-
ректор на Сојузниот завод за општествено планира-
ње, со согласност од сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

IX. СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

32. Во согласност со Методологијата за планира-
ње на развојот на одбраната и со соодветните про-
писи и упатства, а со цел за организирано следење 
на извршувањето на плановите за развој на одбра-
ната, Сојузниот завод за статистика навремено ор-
ганизира потребни статистички истражувања на 
соодветни показатели од Минимумот задолжителни 
единствени показатели. Тие истражувања се вршат 
секои шест месеци врз основа на извештаите од но-
сителите на планирањето за извршувањето на пла-
новите за развој на одбраната, а на обрасци што ги 
утврдува Сојузниот завод за статистика, во согла-
сност со упатството од точка 31 на оваа одлука. 

X. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

33. За прашањата што не се опфатени со Мето-
дологијата за планирање на развојот на одбраната 
согласно ќе се користат Задолжителната единствена 
методологија од точка 22 на оваа одлука и Миниму-
мот задолжителни единствени показатели потребни 
за подготвување, донесување и остварување на пла-
новите на самоуправните организации и заедници и 
плановите на општествено-политичките заедници. 

34. Сите носители на планирањето на создава-
њето материјални и други услови за остварување и 
развој на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита се должни да ги обезбедат пропишани-
те мерки за безбедност и заштита на тајноста на по-
датоците и материјалите кои се однесуваат на пла-
новите. 

35. Извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини можат, во согласност со своите 
потреби, да го зголемат бројот на задолжителните 
единствени показатели од оваа одлука. 

XI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

Е. п. бр. 36 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

93. 

Врз основа на член 193 став 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), а 
во согласност со Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија во 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 69/79), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПО-
СТОЈАНИ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Најмалиот износ на потребните постојани 
девизни резерви за 1980 година се утврдува во 

противвредност од 19 000,000.000 динари, односно 
1.000,000.000 САД долари, пресметано според кур-
сот од 19 динари за 1 САД долар. 

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука ги сочинуваат: монетарното злато, 
странските хартии од вредност со кои ракува На-
родната банка на Југославија, стечените или ало-
цираните специјални права на влечење и дел од 
побарувањата на Народната банка на Југославија 
во конвертибилни девизи што се наоѓаат на смет-
ките во странство. 

3. Народната банка на Југославија дел на по-
стојаните девизни резерви од точка 1 на оваа од-
лука ќе пласира во странство, водејќи притоа смет-
ка да не се загрозува со тоа извршувањето на об-
врските од член 190 став 3 и член 191 на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

Е п. бр. 37 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпоетседател, 
Звоне Драган, е. р. 

94. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36 79 и 
52/79) и член 1 став 2 на Законот за посебната да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВО-
ЗОТ НА МАЗУТ, СУРОВА И \ФТА, НАФТЕНИ ГА-
СОВИ И ДРУГИ ГАСОВИТИ ЈАГЛЕНОВОДОРО-

ДИ ВО ГАСОВИТА СОСТОЈБА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
увозни давачки на увозот па мазут, сурова нафта, 
нафтени гасови и други јаглеиоводороди во гасовита 
состојба („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79) во 
точка 3 зборовите* ,,од 1 до 31 јануари 1980 година* 
се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари до 29 фе-
вруари 1980 година". 

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

Е. п. бр. 38 
31 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 
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95. 

Врз основа на член 14 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), Сојузниот из-
вршен созет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ ПА ФЕДЕР.* ШЈАТА 
ЗА 1980 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБ^^СКИТЕ 

ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со превоз на патници во јавниот соо-
браќај (во натамошниот текст: сообраќајните орга-
низации) им се исплатува надомест за извршениот 
превоз во патничкиот сообраќај на лица што, врз 
основа на сојузни прописи, имаат право на бесплат-
ни и позластени превози (во натамошниот текст: 
повластици), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на 
делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите 
на Сојузниот извршен совет — врз основа на член 
21 став 1 од Законот за личните доходи на функци-
онерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за кадомесите на личните доходи на деле-
гатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54^77), за повластици^ што ги користат 
врз основа на легшимација на член на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, легитимација на делегат на Со-
бранието на СФРЈ, односно легитимација на член 
на Сојузниот извршен совет; 

2) на членовите на Советот на федерацијата — 
врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот 
на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/74), за повластиците што ги користат врз основа 
на легитимации на член на Советот на федераци-
јата; 

3) на народните херои — врз основа на чл. 19 
до 21 од Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 39 77), за повластици^ што ги 
користат врз основа на легитимација за бесплатно 
возена на носителите на Орден на народен херој и 
Орденска книшка на народен' херој, пропишана со 
Правилникот за користење на бесплатно и повласт-
ено возење на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 6 77); 

4) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" — врз основа на чл. 13 до 20 од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 194Г' („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77), за повластиците што ги користат врз основа 
на легитимација за бесплатно и повластено возење 
на носителите на „Партизанска споменица 1941", про-
пишана со Правилникот за користење на бесплатно 
и повластено возење на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/77); 

5) на борците од Шпанската националноослооо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина — вр Ч основа на чл. 19 до 21 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската нациоттал-
ноослободителна и револуционерна воша од 1936 до 
1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 39;77), 
за повластините што ги користат врз основа на ле-
гитимација за бесплатно и повластено возење на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година, про-
пишана со Правилникот за користење на бесплатно 

и повластено возење на борците од Шпанската на-
ционалноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/77); 

6) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ установен во Црна Гора 
во 1851 година — врз основа на чл. 1 и 7 од Зако-
нот за основните права на лицата одликувани со 
орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 39/77), за повластиците што 
ги користат врз основа на легитимација зм "есплатно 
возење на носителите на орден Кара* i-хЈва ѕвез-
да со мечеви, орден Бел орел со мечеви л Златен 
медал на Обилиќ, пропишана со Правилникот за 
користење на бесплатно возење на лицата одлику-
вани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со 
орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на 
Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/$7); 

7) на воените инвалиди и уживателите на се-
мејна инвалиднина — врз основа на чл. 53 до 56 
од Законот за воените инвалиди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/77), за повластиците што ги кори-
стат врз основа на објава за бесплатно возење на 
корисниците на правата според Законот за воените 
инвалиди и книшка за повластено возење на вое-
ните инвалиди, пропишана со Правилникот за ос-
тварување на правото на воените инвалиди на бес-
платно и повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6^77). 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука (во 
натамошниот текст: надоместот) им се исплатува 
на сообраќајните организации само за превоз извр-
шен во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на ре-
лациите односно линиите предвидени во редот на 
возењето и по однапред утврдените редовни цени 
на превозот. 

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајни-
те организации врз основа на докази за извршениот 
превоз на корисниците на повластицата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни организации 
на здружен труд надоместот за бесплатен превоз 
на членовите на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на чле-
новите на Советот на федерацијата, на делегатите 
на Собранието на СФРЈ и членовите на Сојузниот 
извршен совет им се исплатува во паушален износ. 
Височината на тој надомест се утврдува со договор 
што го склучуваат претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски и Заедницата на југо-
словенските железници а врз основа на бројот на 
корисниците на повластицата, проценетиот 6poj на 
патувања, проценетиот просечен превезен пат и из-
носот на редовната цена на возната карта на про-
сечниот пат за едно патување во односниот период. 

4. Надоместот се исплатува врз основа на бара-
ње за исплата на надоместот, што сообраќајната 
организација и го поднесува на службата на оп-
штественото книговодство кај Koja има жиро-
сметка 

5. Исплата по барањето од точка 4 на оваа 
одлука врши Службата на општественото книго-
водство на Југославија од средствата на Буџетот 
на федерацијата за 1980 година, позиција 492 — 
Средства за покритие на обврските за повластено 
возење во патничкиот сообраќа]. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, го пропишува начинот на исплатување на 
надоместот на сообраќајните организации за иско-
ристените бесплатни и повластени возења, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместот. 
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7. Исплатувањето на надоместот според оваа 
одлука се врши за превозот извршен од 1 јануари 
до 31 декември 1980 година. 

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

Е. а бр. 39 
31 јануари 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселка Турановиќ, е. р. 

де. 

Врз основа на член 274 од Законот за основи-
те на системот на државната управа и за Сојузни-
от извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА 
НА РАБОТАТА И ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРА-

БОТКА ВО ОБЛАСТА НА ВОЗДУШНАТА 
ПЛОВИДБА 

1. Во советот на Сојузната управа за контрола 
на летањето се формира Совет за координација на 
работата и остварување на соработка во областа 
н? воздушната пловидба (во натамошниот текст: 
Советот). како заедничко колегијално тело на со-
јузните органи на управата и на сојузните орга-
низации 

2. Советот ги врши следните работи: 
л ги разгледува предлозите иа програми за 

разрок и модерн!паци] а на системот за контрола 
на цртањето и водењето ра воздухоплови, како и 
ре?,т-т<-;рггтата на тие програми; 

ги погледува прашањата од значење за раз-
водот на мрежата на аеродромите и опременоста на 
а от ромите со објекти, инсталации и уреди што 
огп->^о'чувапт безбедна контрола на летањето и 
в о л е т о на воздухоплови; 

3) ги разгледува прашањата во врска со оства-
рувањето на соработка со организациите на здру-
жен труд за аеродромски услуги и организациите 
НА ЗЛ? УЖРН труд што вршат превоз во воздушниот 
сообраќај, по прашањата од значење за безбедно-
ста н-ч воздушната пловидба; 

4) разгледува и други прашања од значење за 
остварувањето на системот за контрола на лета-
њето и водењето на воздухоплови. 

За прашањата што ги разгледува, Советот & 
дава мислење и предлози на Сојузната управа за 
кон-^отга на летањето. 

3 Соретет го сочинуваат претставници на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, Сојузната упра-
ва зл контрола на летањето, Сојузниот воздухопло-
вен инспекторат и Сојузниот хидрометеоролошки 
завод. 

Во Советот се именуваат и претставници на за-
интересираните републички и покраински органи 
на ЈУпг^рзта, 

4. Претседателот и членовите на Советот Ј?и 
ИМЕНУВА СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

5 Стручните и административните работи за 
потребите на Советот ги врши Сојузната управа за 
контрола на летањето. 

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

Е, п. бр. 40 
31 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

97. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Зако-
нот за здравствената исправност на животните на-
мирници и на предметите за општа употреба („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55^78), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНА-
ТА ИСПРАВНОСТ НА ДИЕТАЛНИТЕ НАМИРНИ-
ЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 • 
Диеталните намирници што се пуштаат во 

промет во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија мораат во поглед на исправноста да 
им одговараат на условите пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
Како диетални намирници, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат намирниците наменети 
за исхрана на лица кај кои е изменет или растро-
ен нормалниот процес на асимилацијата или мета-
болизмот или за исхрана на лица кај кои е потреб-
но да се постигне определено дејство со контроли-
рана употреба на намирници, а кои поради посебен 
состав или изменети физички, хемиски, биолошки 
или други својства во процесот на производството 
битно се разликуваат од другите намирници од ист 
вид. 

Член 3 
Како диетални намирници, во смисла на член 

1 од овој правилник, се сметаат, и тоа: 
1) намирници наменети за исхрана на деца до 

12 месеци (доенчиња) и деца од 12 месеци до 3-го-
дишна возраст (мали деца); 

2) намирници со намалена или со зголемена 
енергетска вредност; 

3) намирници со намалена или со зголемена 
содржина на белтачини; 

4> намирници наменети за лица заболени од 
шеќерна болест; 

5) намирници со намалена содржина на глутен 
(лепило); 

в) диетални намирници наменети за лица пре-
ку 60-годишна возраст; 

7) намирници обогатени со витамини или со 
минерални материи; 

8) намирници со намалена или со ограничена 
содржеа на натриум; 

9) замена за шеќер (сахароза); 
10) замена за хуЈнска сол; 
11) вештачки средства за загадување. 
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Член 4 
Ако за одделни диетални намирници наменети 

за исхрана на доенчиња и мали деца (во натамош-
ниот текст: детска храна) со овој правилник не е 
пропишано поинаку, забрането е вештачко бојосу-
вање, конзервирање со хемиски средства, со јони-
зирачко или со ултравиолетно зрачење, загадува-
ње со вештачки средства, како и додавање стаби-
лизатори, антиоксиданси, ароми, емулгатори, био-
лошки активни супстанции и други хемиски сред-
ства. 

Во производството на диетални намирници 
што не се наменети за исхрана на доенчиња и ма-
ли деца, можат да се употребуваат дозволени ади-
тиви на начин како што е пропишано со поблис-
ките прописи за здравствената исправност и квали-
тетот за истовидни недиетални намирници. 

Член 5 
Бојата, вкусот и мирисот на диеталните намир-

ници мораат да им бидат својствени на суровините 
од кои се произведуваат. 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, суровините, додатоците (адитивите), витамините 
и минералните соли, што се употребуваат во про-
изводството на диетални намирници, мораат во по-
глед на здравствената исправност и составот да гл 
исполнуваат условите што се пропишани со по-
блиските прописи за здравствената исправност на 
одделни животни намирници, односно условите 
пропишани во Југословенската фармакопеја и во 
другите важечки прописи и стандарди. 

Член б 
Диеталните намирници не смеат да содржат 

остатоци од антибиотици, хормони и органски рас-
творувач^ ниту микотоксини или нивни разло-
жителни производи во количества што со пропи-
шаните или признатите методи можат да се дока-
жат. 

Храната за доенчиња од над 12 недели и за 
деца до 3-годишна возраст (детска храна) не смее 
да содржи нитрити ниту триптички инхибитори (од 
маслода]ни култури и легуминози), а содржината 
на нитрати не смее да биде поголема од 100 mg 
сметано на еден килограм готов оброк подготвен за 
употреба. 

Во производството на храна за доенчиња до 12 
недели возраст не смеат да се употребуваат дода-
тоци, освен лецитан кој може да се додаде најмно-
гу 0,5 g на 100 g готов оброк и лимонска киселина 
која може да се додаде најмногу 0,3 g на 100 g 
готов оброк. 

Член 7 
Диеталните намирници можат да се пуштаат 

во промет само во оригинално пакување на произ-
водителот. На секое пакување мора да биде отпеча-
тена ознаката: „Диетален производ". 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, врз обвивката на диеталната намирница, врз 
садот во КОЈ се наоѓа намирницата, врз деклараци-
јата за пакувањето на намирницата во листата на 
јадењата или на друго погодно место, мораат да се ' 
наоѓаат следните податоци" 

1) назив и намена на производот; 
2) фирма односно назив и седиште на произ-

водителот; 
3) датум до кој производот може да се употре-

би контролен број на производителот врз ос-
нова на кој се идентификува производот; 

4) нето количество (тежина, зафатнина) на про-
изводот; 

5) содржина, количество и вид, односно поте-
кло на состојките кои на производот му даваат ди-
етални својства; 

6) хемиски состав на производот во 100 g; 
7) енергетски вредности на 100 g производ; 
8) број на оброци и количество на одделните 

оброци; 
9) вид и количество, на употребените додатоци; 
10) упатство за начинот на употребата и за на-

чинот на чување на производот. 
Дозволено е отстапување од означените нето-

количества на одделни оригинални пакувања, во 
границите пропишани за сродни недиетални намир-
ници (чоколада, кекс, бонбони, млеко во прав и ел.). 

Член 8 
Диеталните намирници наменети за исхрана на 

доенчиња и мали деца мораат да содржат енергет-
ски, градивни и заштитни материи во определено 
количество и во определен однос спрема физио-
лошките потреби на доенчињата односно малите 
деца. Тие намирници мораат да бидат произведени 
така што да овозможуваат задоволителен степен 
на сварливост и физиолошко искористување во 
организмот. 

Член 9 
Детската храна може да се произведува: 
1) од млеко, од производи од млеко, од одделни 

состојки на млеко; 
2) од белтачини од растително потекло; 
3) од жита, од производи од жита и од соја; 
4) од месо, риби и јајца, од белтачини и од 

производи богати со белтачини; 
5) од масло, од хидрирани масла и маснотии од 

растително и животинско потекло; 
6) од овошје зеленчук и од нивни преработки; 
7) од мед, шеќер и други природни средства за 

засладување, како и од какао во зрно и производи 
од какао во зрно; 

8) од две или повеќе суровини од точ. 1 до 7 
на ОВОЈ став. 

Детската храна може да се произведува во 
1ечна, кашеста, исушена (дехидрирана, лиофили-
зирана и ел.) и во печена форма. 

На детската храна можат да и се додаваат ви-
тамини, минерални материи и аминокиселини, како 
и определени додатоци во количествата пропишани 
во Листата на дозволените додатоци за детска 
храна, што е приложена кон ОВОЈ правилник. 

Член 10 
Храната за доенчиња во течна форма не смее 

да содржи покрупни, нерастрорливи честици (грут-
чиња. зрнце! и ел:) и мора да биде произведена та-
ка што да молсе брзо и лесно да се подготви и без 
тешкотии да минува низ отворот на цицалката. 

Детската храна произведена од претходно ва-
рени и исушени, или на друг погоден начин под-
готвени жита (пченка, пченица, јачмен, зоб, ориз 
и др.) и производи од жита, не смее да содржи 
остатоци од средствата за лупење и полирање. 

Количеството, во солна киселина нерастворлив 
ви, минерални материи не смее да преминува ОДО0/«,1 
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' Во печените производи, количеството, вр вода 
растворлив^ јаг лени хидрати настанати со разла-
гање на скробот во процесот на печењето или со 
ензиматско разлагање, не смее да биде помало од 
12%. 

Содржината на вода не смее да биде поголема 
ОД: 

1) 5% во кекс и сродни производи; 
2) 6°/е во млеко во прав; 
3) 7% во храна од зеленчук коза брзо се под-

готвува или во други дехидрирани производи. 

Член 11 
Храната за доенчиња што се пушта во промет 

паради замена на мајчиното млеко во исхраната на 
доенчиња не смее да содржи во готовиот оброк 
повеќе од: 

1) 0,08 р р т арсен; 
2) 0,05 р р т кадммум; 
3) 0,08 р р т олово; 
4) 0,005 р р т жива; 
5) 1 р р т манган; 
6) 1,5 р р т бакар; 
7) 7 р р т цинк. 

Детската храна произведена од зеленчук, овош-
је, месо, жита и производи од жита, во готовиот 
оброк не смее да содржи повеќе од: 

1) 0,08 ppm арсен; 
2) 0,05 pmm кадмиум; 
3) 0,08 ppm олово; 
4) 0,005 ppm жива; 
5) 6 ppm манган; 
6) 2,5 ppm бакар; 
7) 8 ppm цинк. 

Член 12 
Диеталните намирници наменети за исхрана на 

доенчиња и мали деца во поглед на микробиолош-
ката исправност, како оригинални фабрички про-
изводи, мораат да им одговараат на следните ус-
лови: 

а) дехидрираната детска храна што се подго-
твува со варење пред употреба, не смее да содржи: 

1) бактерии од Salmonella вид во 50 g (ml); 
2) коагулоза на позитивна стафилокока во 

0,01 g (ml); 
3) сулфиторедукувачки клостридии во 0,01 g{mi); 
4) бактерии од Proteus вид во 0,01 g (ml); 
5) Escherichia soli во 0,01 g (ml); 
б) колиформни бактерии во 0,01 g (ml); 
7) бета хемолитични стрептококи во 0,01 g (ml); 
8) вкупен број микроорганизми поголем од 

50.000 во 1 g (ml); 
9) 'ртливи спори на мувла 200 во 1 g (ml); 

6) дехидрираната детска храна што се вари 
пред употреба, не смее да содржи: 

1) бактерии од Salmonella вид во 50 g (ml); 
2) коагулаза на позитивна стафилокока во 

0,01 g (ml); 
3) сулфиторедукувачки клостридии во 0,01 g 

(ml); 
4) бактерии од Proteus вид во 0,01 g (ml); 
5) бета хемолитичкл сзрептококи во 0,01 g (ml); 
6) колиформни бактерии во 0,01 g (ml); 
7) вкупен број микроорганизми поголем од 

130.000 во 1 g (ml); 
6) 'ртдиви спори на мувла 100 во 1 g (ml); 

в) млекото во прав што се пушта во промет 
како детска храна или се користи за изработка 
на детска храна, покрај условите од одредбата 
под б) на овој член, не смее да со-
држи во директниот микроскопски препарат по-
веќе од 10.000,000 бактерии во 1 ml реституирано 
млеко; 

г) готова детска храна во течна или во каше-
ста форма во херметички затворени садови мора 
по и н к у б а ц и ј а во траење од седум дена на тем-
пература од 37°С да ги задржи непроменети фи-
зичките, хемиските и органолептичките својства, а 
во 1 g (ml) не смее да содржи повеќе од 100 бак-
терии. 

Член 13 
Диеталните намирници наменети за исхрана на 

доенчиња и мали деца што се подготвени од 
млеко, или во кои млекото е основна состојка, или 
се изработени од жита и производи од жита, со до-
даток на овошје, зеленчук или месо, можат да се 
пуштаат во промет само ако остатоците од пести-
цидите во тие намирници, сметано на оброк во кој 
им се даваат на децата, не ги преминуваат след-
ните количества: 

1) Aldrin — — — — — — — 0,001 ppm 
2) DDT и метаболити — — — — 0,003 ppm 
3) Dieldria — — — — — — — 0,001 ppm 
4) Forat — — — — — — — 0,001 ppm 
5) HCH (Алфа + Бета) — — — 0,002 ppm 
6) Heptahlor 4- Heptahlor epoksid — 0,001 ppm 
7) Lindan — — — — — — — 0,002 ppm 

Други пестициди можат да бидат содржани 
најмногу во количество што е десет пати помало од 
најниското количество што за нај слична намирни-
ца е определено со прописот за максималното до-
зирање на количествата на пестициди во животни-
те намирници. 

Член 14 
Храната за доенчиња што се пушта во промет 

заради замена на мајчиното млеко во исхраната на 
доенчињата, мора да ги содржи најмалку следните 
количества витамини и минерални материи, смета-
но на 100 вкупни ка лорин (кЈ), и тоа: 

а) витамини: 
1) витамин А — — — — — од 250 до 

500 I.J., 
2) витамин D — — — — — од 60 до 

100 I.J., 
3) витамин Е — — — — — 0.3 I.J., 
4) витамин Bi — — — — — 0,025 mg, 
5) витамин Бг — — — — — 0,06 mg, 
б) витамин Be — — — — — 0,05 mg, 
7) витамин Bis — — — — — 0,15 meg, 
8) витамин C — — — — — 10 mg, 
9) калциум пантотенат — — — 0,3 mg, 

10) биотин — — — — — — 1,5 meg, 
11) фолка киселина — — — — од 4 до 

10 meg, 
-2) пикот инамид — — — — — 0,25 mg. 
6) минерални материи во форма погодна за до-

бра ресорпција: 
1) калциум — — — — — — 50 mg, 
2) фосфор — — — — — — — 25 mg, 
3) натриум — — — — — — од 20 до 

60 mg, 
4) калиум — — — — — — — од 80 до 

200 mg„ 
5) хлор — — — — — — — од 60 до 

160 mg, 
6) магнезиум — — — — — — е mg, 
7) железо — — — — — — — — i m g. 
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Тежинекиот однос на калциумот спрема фосфо-
рот не смее да биде помал од 1,2 :1 ниту поголем од 
2,0 :1. 

Член 15 
Храната за доенчиња што се пушта во промет 

заради замена на мајчиното млеко во исхраната на 
доенчињата, мора да содржи, сметано на 100 вкупни 
кал орни, најмалку 1,8 g белтачини, што според 
хранливата вредност им одговараат најмалку на 
85% од биолошката вредност на казеинот. 

Храната за доенчиња од став 1 на овој член мо-
ра да има најмалку ЗОО mg линолеат во облик на 
триглицериди сметано на 100 вкупни ка лорин и нај-
малку 15% калории кои произлегуваат од масти, 
сметано на целокупните калории. 

А минокиселипите што се додадени во храната за 
доенчиња мораат да бидат исклучиво во приро-
ден L — облик, освен метионинот кој може да биде 
во DL — облик. 

Член 16 
Ако храната од чл. 14 и 15 на овој правилник не 

содржи некоја од пропишаните материи, или не ја 
содржи во определеното количество, во деклараци-
јата на оригиналното пакување, на истакнато место, 
мора да стои предупредување дека односниот произ-
вод не може да се користи како единствен извор на 
хранливи материи и дека исхраната на доенчето мо-
ра да се дополнува со состојки кои недостасуваат во 
производот. 

Член 17 
Како диетални намирници со намалена енергет-

ска вредност можат да се пуштаат во промет намир-
ниците чија енергетска вредност е намалена за нај-
малку 30% во однос на истовидни намирници со нор-
мален состав. Таквите намирници мораат да содр-
жат ист однос на витамини и минерални материи 
како и истовидните намирници со нормален состав. 

Член 18 
Како диетални намирници со намалена содржи-

на на јаглени хидрати можат да се пуштаат во про-
мет намирниците кои содржат 70% асимилирачки 
јаглени хидрати (без целулоза) во однос на истовид-
ни намирници со нормален состав. 

На намирниците од став 1 на овој член можат 
да им се додаваат фруктоза, манитол, сорбитол, са-
харин и цикламат во количествата вообичаени во 
производствената практика. 

Член 19 
Диетални намирници наменети за исхрана на 

лицата заболени од шеќерна болест, во поглед на со-
држината на маснотиите, јаг левите хидрати и на 
вкупната енергетска вредност, мораат да им одгова-
раат на следните услови: 

1) тежинскиот однос на штетните шеќери ((^глу-
коза, дисахариди, инвертен шеќер и штетен скроб) 
не смее да биде поголем од 8 g на 100 g готов оброк; 

2) намирниците произведени од жита (леб, 
печиво, тестенини, слатки, кекс и др.) мораат да 
имаат за 30% помалку сварливи јаглени хидрати 
(без целулоза) од истовидните намирници со норма-
лен состав; 

3) процентот на калориите добиени од масти не 
смее да преминува 35% од целокупната калорична 
вредност на готовиот производ, освен кај кондитор-
еките производи (вафли, чајно печиво, чоколадо), 
ка ј кои тој процент не смее да променува 50%; 

4) количеството на додатна фруктоза, манити И 
сорбитол, не смее да влијае врз зголемувањето на 
енергетската вредност во однос на истовидните на-
мирници со нормален состав. 

Во производството на намирниците од став 1 на 
овој член, може да се користи сахарин и циклама^ 

На диеталните намирници со намалено количе* 
ство на јаглени хидрати може да им се додаде до 
5% кристална целулоза. 

Како намирници со нормален состав се сметаат 
оние намирници ЧИЈ состав е пропишан со поблиски 
прописи за квалитетот на животните намирници. 

i 
н 20 

Под називот „Замена за шеќер (сахароза)" мо-
жат да се пуштаат во промет и да се употребуваат 
во производството на диетални намирници, поеди* 
нечно или во смеса со дозволените вештачки сред-
ства за засладување, следните производи: 

1) фруктоза (A-Acrose, Laevulose, D-Fruetosa); 
2) манитол (D-Manit, Manitte); 
3) сорблтол (D-Sorbit Sorbol, D-Glucitol, D-Sor-

bite). j 
Член 21 

Декларацијата на диеталните намирници наме* 
нети за исхрана на лицата заболени од шеќерна бо-
лест и декларацијата на диеталните намирници со! 
намалено количество на јаглени хидрати, покрај по-
датоците од член 7 на овој правилник, мораат да 
содржат и податоци за видот и количеството на 
употребените средства за засладување како замена 
за шеќер, и исхраната на заболените лица коишто 
ги користат тие намирници мора да биде под кон-* 
трола на лекар. 

Во упатството за употреба на намирниците про-
изведени со замени за шеќер, мора да се наведе кое 
количество на односната намирница смее да се упо-
требува така што количеството на ^изумираниот 
манитол да не преминува 15 g, а количеството на 
фруктоза и сорбитол 60 g, поединечно или заедно, 
во повеќе оброци дневно. 

Член 22 
Дневното количество на конзумиран сахарин не 

смее да премине 180 mg, а на цикламат — 280 mg, 
сметано на 70 kg телесна тежина за лицата кои кон-
зумираат намирница произведена со сахарин, однос-* 
но со цикламат. 

По исклучок од став 1 на овој член, дневното 
количество на сахарин што го конзумираат лицата 
заболени од шеќерна болест не смее да премине 
1000 mg. 

Во упатството за употреба на намирниците про-
изведени со сахарин, односно со цикламат, мора да 
се наведе количеството на намирницата која смее 
да се конзумира под условите од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 23 
Како диетални намирници со намалена содржи-

на на натриум можат да се пуштаат во промет на-
мирниците коишто во состојба за јадење не содржат 
повеќе од 120 mg натриум, пресметано на 100 g на-
мирница. 

Како диетални намирници со ограничена содр-
жина на натриум, можат да се пуштаат во промет 
намирниците кои што во состојба за јадење не со-
држат повеќе од 40 mg натриум на 100 g намирни-
ца. 

Член 24 
Под називот „замена за кујнска сол", можат да 

се пуштаат во промет диетални намирници добиени 
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од материи коишто, во изворен облик и како готови 
производи, по чистота им одговараат на условите 
пропишани во член 5 од овој правилник, и тоа: 

1) калиум сулфат, монокалиум фосфат, кали-
умови или амониумови соли на адипинска, фосфор-
на, млечна, хлороводородна, лимонска, оцетна или 
винска киселина; 

2) магнезиумови соли на адипинска, фосфорна, 
млечна, лимонска, винска, оцетна или јаг лена кисе-
лина — со тоа што да се измешани со една од соли-
те од точка 1 на овој член, и смесата да не содржи 
повеќе од 20% на катиони на магнезиум (mg++), ка-
лиум (К+), или амониум (NH4+). 

Член 25 
Покрај податоците од член 7 на овој правилник, 

Декларацијата на диеталните намирници со намале-
на или ограничена содржина на натриум мора да 
Содржи и податок за содржината на натриум во ми-
лиграми на 100 g намирница, а декларацијата на на-
мирниците произведени со замена за кујнска сол, 
мора да содржи и податок за видот и количеството 
на додатната замена за кујнска сол, изразено во ми-
лиграми катиони на 100 g намирница. 

Член 26 
Како диетални намирници наменети за исхрана 

ва лицата со цревни растројства што се предизви-
кани со лепило (глутен), можат да се пуштаат во 
промет намирниците произведени од жита или сме-
са на жита кои не содржат лепило или лепилото 
fe отстрането од нив со тоа што содржината на 
Глутенот да не смее да биде поголема од 0,3 g на 
100 g готов производ. 

Член 27 
Диеталните намирници за лицата над 60 години 

живот, мораат да имаат определени количества и во 
Определен однос хранливи, заштитни и гр а дивни ма-
терии, приготвени така што да овозможуваат опти-
мален степен на физиолошка искористеност во ор-
ганизмот и тоа: 

1) најмалку 10 g белтачини, што одговараат нај-
малку 85% од биолошката вредност на казеинот, 
сметано на 100 вкупни калории; 

2) како извор на мрсни материи да содржат ма-
сло од сончоглед и масло од пченка; 

3) процентот на калориската вредност на мрсни-
те материи да не преминува 20 % од вкупната кало-
риека вредност на готова намирница; 

4) витамини и минерални материи во најпогоден 
облик за оптимална ресорпција, сметано на 100 
вкупни ка лорин, најмалку: 

— витамин А — — — — — 650 I.J., 
— витамин Bi — — — — — 0,22 mg, 
— витамин В2 — — — — — 0,25 mg, 
— витамин Вз — — — — — 0,30 mg, 
— витамин Ве — — — — — 0,035 mg, 
— витамин Bi? — — — — — 1 meg, 
— витамин С — — — — — 12,5 mg, 
— витамин D — — — — — 60 I.J., 
— витамин Е — — — — — 0,5 I.J., 
— ниацтш — — 2,15 mg, 
— фосфор — — — — — — 130 mg, 
— калциум — — — — — — 170 mg, 
— железо — — __ _ — — 1,6 mg, 
— јод — — — — — — — 10 meg, 

манган г - — — — — г - — 50 meg, 

Содржината на натриумовиот хлорид во готова 
намирница не смее да биде поголем од 1,2 g на еден 
килограм намирница за јадење. 

Член 28 
Диеталните намирници произведени во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија до де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник, мо-
жат да се пуштаат во промет ако се произведени во 
согласност со прописите за здравствената исправ-
ност на животните намирници, што биле во сила 
пред влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3463 
29 октомври 1979 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална 
заштита, 

Мила ѓорѓиќ, е. р. 

Прилог 
ЛИСТА НА ДОЗВОЛЕНИТЕ ДОДАТОЦИ ЗА ДЕТ-

СКА ХРАНА 

Назив на додатокот 

Дозволено количество 
на додатокот (сметано 
на готов оброк за ја-

дење) 
1 

1. Антлоксиданси: 
1.1. L-аскорбинска кисе-

лина и еквивалентно 
количество на нејзи-
ните Na и К соли (+) 

1.2. Алфа и други токофе-
роли (+) 
(сметано на маст) 

1.3. L — аскорбил палми-
тат (+) 

2. Емулгатори: 
2 1. Пречистен лецитин (+) 
2.2. Моно и диглицериди 

на масните киселини 
на маслата за јадење 

3. Згуснувачи: 
3.1. Агар-агар (+) 
3.2. Трагант (од Astraga-

lus вид) (+) 
3.3. Alginati (натриумови 

и калиумови) 
3.4. Пектин, неамидиран 

(+) 

3.5. Физички и еноимат-
ски модифициран 
скроб (+) 

3.6. Брашно од семе на 
рокчиња 

4. Ароми: 
4.1. Екстрат од вани-

лија ( 0 

4.2. Природни ароми од 
основни суровини (+) 

4.3. Ванилин (+) 

до 0,05% 

до ЗОО mg/kg масти 

до 0,02% 

до 0,5% 

до 0,3% 
до 65 mg 

до 30 mg 

до 30 mg 
до 1% (само за произ-
водите врз база на 
овошје) 

до 6,0% 

до 0,2% 

според вообичаената 
производствена прак-
тика 
според вообичаената 
производствена прак-
тика 
до 0,007% 
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б. Средства за дотерува-
ње на рН вредности: 

5.1. L-млечна киселина и 
еквивалентни количе-
ства на нејзините Na 
и К соли (+)*) 

6.2. Лимонска киселина и 
нејзините Na и К со-
ли (+) 

5.3. Калиумкарбонат (+) 

5.4. Калиумхидрокарбонат (+) 
тика 

5.5. Натриумкарбонат (+) 

5.6. Натриумхидрокарбо-
нат (+) 

5.7. Калциумкарбонат (+) 

в. Ензими: 
6.1. Дијастаза (+) 

до 0,2% 

до 0,5% 
според вообичаената 
производствена прак-
тика 
според вообичаената 
производствена прак-
тика 
според вообичаената 
производствена прак-
тика 
според вообичаената 
производствена прак-
тика 
според вообичаената 
производствена прак-
тика 

според вообичаената 
производствена прак-
тика 

до 0,08% 
до 0,3% 
концентрат?« 

до 0,25% 

7. Бои: 
7.1. Бета каротин (C.I 

75.810) (+) 
7.2. Карамел (+) 
7.3. Антоцијански бои 
8. Други додатоци: 
8.1. Натриумхлорид (+) 

*) Да се води сметка за вкупното количество на јонот 
Na и К и на нивната рамнотежа. 

Забелешка: Додатоците означени со (+) смеат да 
се употребуваат во производството на храна за до-
енчиња од 12 недели до 12 месеци живот, со тоа што 
во една диетална намирница да може да има исто-
времено најмногу два додатока од истата функцио-
нална група. 

98. 

Врз основа на член 16 од Правилникот за начи-
нот на испитувањето и за постапката за признавање 
на новосоздадени сорти на семе и на саден матери-
јал на земјоделски растенија и за одобрување на во-
ведувањето во производството на странски сорти на 
семе и на саден материјал на земјоделски растенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/75), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ НА СЕМЕ И СА-
ДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

Во Списокот на новосоздадени сорти на семе и 
саден материјал од земјоделски растенија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/76, 51/76, 20/78 и 14/79 во 
глава I, во оддел А се вршат следните дополненија: 

— Во под од дел 1. по одредбата под 67 се дода-
ваат осум нови одредби, кои гласат: 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за пол ј одел ство 
и градинарство — Нови 
Сад 

69) сорта „Низија" селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјоделство 
и градинарство — Нови 
Сад 
селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјоделство 
и градинарство — Нови 
Сад 
селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјоделство 
и градинарство — Нови 
Сад 
селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјоделство 
и градинарство — Нови 
Сад 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагороду-
вање и производство на 
растенија — Загреб 
селекција на РО Здру-
жен земјоделски инсти-
тут, ООЗТ Земјоделски 
институт — Скопје 
селекција на СОЗТ ЗК 
„Београд", РО Институт 
за научни истражувања 
„Агроекономик", ООЗТЈ 
Завод за пол јод ел ство И 
градинарство — Падин-
ска Скела"; 

— во пододдел 4. по одредбата под 181 се дода-
ваат шеснаесет нови одредби, кои гласат: 
182) дво линиски хиб-

70) сорта „Сутјеска" 

71) сорта „Балкан" 

72) сорта „Мачванкгг* 

73) сорта „Златокласа" 

74) сорта „Македонка" 

75) сорта „ПКБ-Круп-
на" 

„68) сорта „Посавка 2" 

рид „ZPSC 720" 

183) дволиниски хиб-
рид „ZPSC 704" 

184) дволиниски хиб-
рид „ZPSC 809 b" 

185) дво линиски хиб-
рид „NSSC 533 wx" 

186) дво линиски хиб-
рид „NSSC 604" 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
пченка — Земун Поле — 
Белград 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој нѕС 
земјоделството „Србија"* 
Белград, РО Институт за 
пченка — Земун Поле — 
Белград 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на" 
земјоделството „Србија"* 
Белград, РО Институт за 
пченка — Земун Поле —« 
Белград 
селекција на Земјодел-* 
скиот факултет, ООЗТЗ 
Институт за полјоделствб 
и градинарство — НОВЈ! 
Сад 
селекција на Земјоде^ 
скиот факултет, ООЗТЈ 
Институт за полј оделствр 
и градинарство — НОВЈ! 
Сад 
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187) дво линиски хиб-
рид „NSSC 6666" 

188) дволиниски хиб-
рид „NSSC 75" 

189) дволиниски хиб-
рид „Ве 468" 

190) дволиниски хиб-
рид „Ве 606 0г Ог" 

191) дволиниски хиб-
рид „ОЅЅК 427" 

192) дволиниски хиб-
рид „ОЅЅК 227" 

193) трилиниски хиб-
рид „ZPTC-194" 

194) трилионе ки хиб-
рид „ZPTC 192" 

195) трилиниски хиб-
рид „Ве 391" 

196) трилиниски хиб-
рид „Ве 571" 

197) четири линиски хи-
брид „Ве 270" 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјоделство 
и градинарство — Нови 
Сад 
селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјоделство 
и градинарство — Нови 
Сад 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагороду-
вање и производство на 
растенија — Загреб 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагороду-
вање и производство на 
растенија — Загреб 
селекција на Биотехнич-
киот знанствено-научен 
центар, ООЗТ Земјодел-
ски институт — Осиек 
селекција на Биотехнич-
киот знанствено-научен 
центар, ООЗТ Земјодел-
ски институт — Осиек 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
пченка — Земун Поле — 
Белград 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
пченка — Земун Поле — 
Белград 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагороду-
вање и производство на 
растенија — Загреб 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагороду-
вање и производство на 
растенија — Загреб 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагороду-
вање и производство на 
растенија — Загреб"; 

„15) сорта „Мета" селекција на Земјодел-
скиот институт на СР Сло-
венија — Љубљана"; 

— во под оддел 16 по одредбата под 3 се додаваат 
четири нови одредби, кои гласат: 

— во пододдел 56 по одредбата под 4 се додава 
нова одредба под 5, која гласи: 

>»5) сорта „NS-доцна" селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полј одел ство 
и градинарство — Нови 
Сад"; 

— во пододдел 12 по одредбата под 14 се додава 
кова одредба под 15, која гласи: 

„4) сорта „Јасеница" 

5) сорта „Паланачка 
Кана" 

6) сорта „Панонка" 

7) сорта „Шумадинка" 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
градинарство — Смеде-
ревска Паланка 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
градинарство — Смеде-
ревска Паланка 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
градинарство — Смеде-
ревска Паланка 
селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
градинарство — Смеде-
ревска Паланка 

— во под оддел 17 по одредбата под 6 се додава 
нова одредба под 7, која гласи: 

„7) сорта „Флора" селекција на СОЗТ за 
истражување и развој на 
земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
градинарство — Смеде-
ревска Паланка"; 

— во пододдел 23 по одредбата под 4 се додаваат 
три нови одредби, кои гласат: 

„5) сорта „VH 32" 

6) сорта „Шегиновац" 

7) сорта „Велики Хер-
цеговац" 

селекција на Тутунскиот 
институт — Мостар 
селекција на Тутунскиот 
институт — Мостар 
селекција на Тутунскиот 
институт — Мостар"; 

Во оддел В се вршат следните дополненија: 
— во под оддел 1а по одредбата под 1 се додава 

нова одредба под 2, која гласи: 

.,2) сорта „Јунско Зла- селекција на СОЗТ за 
то" истражување и развој на 

земјоделството „Србија", 
Белград, РО Институт за 
овоштарство, — Чачак"; 

— во под оддел 8 по одредбата под 15 се дода-
ваат пет нови одредби, кои гласат: 

сорта „Владовска селекција ка Овоштар-
Бела" ско-лозарската огледна 

станица „Радми ловац", 
Центар за лозарство к 
винарство — Белград — 
Винча П 
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17) сорта „Јагодинка" 

18) сорта „Банатски 
Мускат" 

19) сорта „Кавадарски 
дренак" 

20) сорта „Жупски 
Бојадисер" 

селекција на ОЗоштар-
ско-лозарската огледна 
станица „Радми ловац", 
Центар за лозарство и 
винарство — Белград — 
Винча II 
селекција на Овоштар-
ско-лозарската огледна 
станица „Радмиловац", 
Центар за лозарство и 
винарство — Белград — 
Винча II 
селекција на Овоштар-
ско-лозарската огледна 
станица „Радмиловац", 
Центар за лозарство и 
винарство — Белград — 
Винча П 
селекција на Овоштар-
ско-лозарската огледна 
станица „Радмиловац", 
Центар за лозарство и 
винарство — Белград — 
Винча II"; 

— во пододдел 9 по одредбата под 7 се додаваат 
три нови одредби, кои гласат: 

„8) сорта „Блиск" 

9) сорта „Букет" 

сорта „Бобек" 

Бр. 4-209 
9 Јануари 1980 година 

Белград 

селекција на Институтот 
за хмеларство — Жалец 
селекција на Институтот 
за хмеларство — Жалец 
селекција на Институтот 
за хмеларство — Жалец 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
инж. Милован Зидар* е. р. 

99. 

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
во согласност со претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

бр. 31-1012/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дар дизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, с.р. 

100. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАШИНСКИ ЕЛЕ-

МЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенскиот стандард за 

машински елементи за спојување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/80) по член 3 се додава член За, кој 
гласи: 

„Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Завртки, навртки и прибор. Дефи-
ниции и ознаки на поимите — — — JUS М.В 1.001 
донесен со Решението за донесување на југословен-
ските стандарди за завртка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/52).". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 19 април 

1980 година. 

Вр. 31-1221/1 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
ва Сојузниот завод за 

ста нд ар д изациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЛИФТОВИТЕ 
СО УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА НАМАЛУВАЊЕТО 
НА БРЗИНАТА ПРИ ВЛЕГУВАЊЕТО НА КАБИ-

НАТА ВО ДОЛНАТА КРАЈНА СТАНИЦА 

Член 1 
Кај лифтовите што имаат уред за контрола на 

намалувањето на брзината при влегувањето на ка-
бината во долната крајна станица, должината на 
сигурносниот пат на кабината на лифтот мора да 
изнесува најмалку 0,5-fViVlO, во метри, каде што е: 

Vi контролирана намалена брзина на вле-
гувањето на кабинама во долната крајна станица, 
во ш/ѕ. 

101. 

Врз основа на член 22 стар 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен !ггист на СФРЈ", бр. 33/ГП), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И 

ЗА СРОДНИ ПОСТАПКИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенскиот стандард за 

заварување и за сродни постапки (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/80) по член 3 се додава член За, кој гла-
си: 
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„Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Техника на заварување на мета-
ли. Упростено прикажување на шево-
вите на цртежи — — — — — — JUS С.Т3.011 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на техниката на варењето на метали 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/61).". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 19 април 1980 

година. 

Бр, 31-1222/1 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизацит а, 
Милан Крајновиќ, е- p. 

102. 

Врз основа на член 32 и член бб став 1 точка 
17 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА. 

ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/78, 20/79 и 32/79) во точка 2 
став 1 се додава одредба под 7, која гласи: 

„7) врз основа на есконтираните меници од ор-
ганизациите на здружен труд што ги издала Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, а што втасуваат за плаќање 
до 31 март 1980 година — до височина од 40% од 
номиналниот износ на тие меници." 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Кредитот за одржување на дневната ликвид-

ност врз основа на есконтираните меници од став 
1 одредба под 7 од оваа точка, банката може да го 
користи во времето до втасувањето на нивниот рок 
за плаќање, а најмногу до 20 работени денови во 
месецот." 

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

О. бр. 5 
1 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

103, 

Врз основа на член 28 став 1 и член бб став 1 
точка 3 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛ« 
НАТА ЛИКВИДНОСТ НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕ-
ДИЛНИЦА КАКО СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ФИНАН-

СИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Заради одржување на минималната ликви-
дност во своето работење по штедните влогови и 
други средства на граѓаните, Поштенската штедил-
ница е должна секојдневно да држи дел од своите 
срегства во парични средства на својата сметка 
кај Народната банка на Југославија. 

Обврската за држење во парични средства се 
утврдува во височина од најмалку 2Vo од вкупните 
краткорочни извори на средства, сметајќи во про-
сек за изминатите 30 дена, според книговодствена-
та состојба на крајот на месецот што му претходи 
на тој период. 

2. Под парични средства на Поштенската ште-
дилница, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се 
подразбираат средствата што Поштенската ште-
ди пн и па ги држи на својата сметка на депозити од 
влоговите на штедење кај Службата на опште-
ственото книговодство. 

Просекот на паричните средства за периодот од 
изминатите 30 дена, во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, се пресметува со собирање на дневните сос-
тојби на парртчните средства од став 1 на оваа точ-
ка и со делење на добиениот збир со 30. 

3. Под вкупни краткорочни извори на средс-
тва, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се под-
разбира вкупната состојба на тие средства искажа-
на во билансот на Поштенската штедилница нама-
лена за износот на другата краткорочна пасива ис-
кажана во тој биланс. 

4. Поштеснката штедилница е должна десет-
дневие, кон крајот на календарската декада, да 
составува и да и поднесува на Народната банка на 
Србија пресметка за минималната ликвидност зз 
изминатиот период од 30 дена. 

5. Првата пресметка во смисла на точка 4 од 
оваа одлука Поштенската штедилница ќе ја сос-
тави за месец февруари, на 29 февруари 1980 го-
дина. 

6. Упатствата за примена на оваа одлука ги 
дава Народната банка на Југославија. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за височина-
та на резервата на ликвидноста што Поштенската 
штедилница ја депонира при Народната банка на 
Југос тп виј а („Службен лист на СФРЈ", бр 7/72). 

8. Одредбите на Одлуката за начинот на одр-
жување на минималната ликвидност на банките и 
другите финансиски организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/77 и 19/78), нема да се применуваат 
на Поштенската штедилница како на друга фи-
нансиска организација. 

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

О. бр. б 
31 јануари 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с.р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за условите под кои мо-
жат да се користат и плаќаат трошоците на прет-
ставништвата и на делегатите во странство и други 
трошоци на работењето со странство, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/80, се поткрала до-
лунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МО-
ЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ПЛАЌААТ ТРОШОЦИ-
ТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА РА-

БОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

Во точка За став 1 по зборовите: „претставниш-
твата и на делегатите во странство" треба да се до-
дадат по грешка испуштените зборови: „и други 
трошоци на работењето со странство". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 4 фев-
руари 1980 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за југо-
словенските стандарди за апаратите за домаќинство, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 3/80, се пот-
крала до лу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Во член 1 точка 3 наместо ознаката: „JUS N.M2. 
100" треба да стои: „JUS NJV12. 180", 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
25 јануари 1980 година. —* •••"— in тишим I 

! 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
. Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на у-
правата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ* ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

За помошник-претседател на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски се назначува Кети Чо-
мовска, досегашен помошник-претседател на тој 
сојузен комитет. 

У. п п. бр. 110/1 
31 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурковиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на у-
правата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија Нисим На-
воновиќ, со 31 декември 1979 година, заради зами-
нување на друга должност. 

У. п.п. бр. 111/1 
31 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р« 

Врз основа на точ. 4 и 25 од Одлуката за ор* 
ганиз аци јата на Уставниот суд на Југославија (Су, 
бр. 509/79) Уставниот суд на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ 

СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За секретар на Уставниот суд на Југославија eg 
назначува Урош Голубови^ досегашен секретар на 
Уставниот суд на Југославија. 

Су бр. 2/3 
23 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија,1 

Никола Секулић, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФРДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските однос*! 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Перу 



Страна 220 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 февруари 1980 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
ЛЕНТА 

СО 

Jorge Guillermo Llosa Pautrat извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Перу во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. 

Бр 66 
4 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито е. р. 

У К А З 

Савез добровољаца — бораца за 
ницу 1918/19. 

северну гра-

Бр. 69 
12 Јуни 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

197 
198 

201 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Ј)д С Р Х р в а т с к а 

_ г=_хш.1ховод на— -триееет и- петгодишнината па_ 
работата, а за истакнати заслуги во ширењето и не-
|увањето на братството и единството на сите наро-
ди и народности во Истра и Риека, како и за при-
донес кон развивањето на пријателската соработка 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Талијанска унија за Истру и Ријеку; 

'Од СР С л о в е н и ј а 

— по повод на шеесетгодишнината од борбата 
За северната граница а за истакнати заслуги во 
негувањето на патриотизмот и борбените традиции, 
како и за придонес кон развивањето на социјалис-
тичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

88. Закон за основните сопственосноправни 
односи — — — — — — — — — 189 

89. Заклучоци по повод Информацијата за 
остварување на општествената заштита 

Страна 
на самоуправните права на работните 
луѓе и општествената сопственост преку 
функцијата на општествениот правобра-

нител на самоуправувањето — — 
Jjg^ Заклучоци за безбедноста во сообраќајот 
91. Заклучоци за спроведување и натамошно 

изградување на политиката во областа на 
лековите — — — — — — — — 

92. Одлука за задолжителната единствена 
методологија и за минимумот задолжи-
телни единствени показатели потребни за 
подготвување, донесување и остварување 
на деловите од среднорочните планови за 
создавање на материјални и други услови 
за остварување и развој на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаш-
тита — — — — — — — — — 202 

93. Одлука за најмалиот износ на потребните 
постојани девизни резерви за 1980 година 208 

94. Одлука за измена на Одлуката за осло-
бодување од плаќање на увозни давачки 
на увозот на мазут, сурова нафта, нафте-
ни гасови и други гасовити и јагленово-
дороди во гасовита состојба — — — — ]208 

95. Одлука за условите и начинот на кори-
стење на средствата од буџетот на феде-
рацијата за 1980 година за покритие на 
обврските за повластено возење во пат-
ничкиот^. е ообр аќ а ј — — — — — — 

96. Одлука за формирање совет за координа-
ција на работата и остварување на сора-
ботка во областа на воздушната пловидба 

97. Правилник за условите во поглед на 
здравствената исправност на диеталните 
намирници што можат да се пуштаат во 
промет — — — — — — — — — 

98. Дополненија на Списокот на новосозда-
дени сорти на семе и саден материјал од 
земјоделски растение — — — — — 

99. Правилник за техничките нормативи за 
лифтовите со уред за контрола на нама-
лувањето на брзината при влегувањето 
на ка бината во долната крајна станица 

100. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за југословенскиот стандард за ма-
шински елементи за спојување — — — 

101. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за југословенскиот стандард за зава-
рување и за сродни постапки — — — 

102. Одлука за дополнение на Одлуката за 
кредитирање на банките за одржување на 
дневната ликвидност — — — — — 

103 Одлука за начинот на одржување на ми-
нималната ликвидност на поштенската 
штедилница како специјализирана фи-
нансиска организација — 

Исправка из Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за условите под кои мо-
жат да се користат и плаќаат трошоците 
на претставништвата и на делегатите во 
странство и други трошоци на работење 
то со странство — — — — — 

Исправка на Правилникот за југословенски-
те стандарди за апаратите за домаќин-

Назначувања и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — —- — — — 
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