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391. 
Имајќи ја предвид неопходноста за остварување 

на неотуѓивите права на работните луѓе да овладеат 
со условите и со резултатите од својот труд и со дру-
гите граѓани Да одлучуваат за управувањето со сите 
општествени работи, што претпоставува трансфор-
мирање и поопштествување на постојната организа-
ција и практика на општествениот' систем на ин-
формирањето и, во согласност со тие цели, ната-
мошна изградба на целосен општествен систем на 
информирањето како еден од суштествените услови 
за натамошен развој на општествено-економските и 
политичките односи^ на социјалистичкото самоупра-
вување, и тргнувајќи од одредбите на чл. 75 и 76, 
член 98 став 2 и член 100 став 1 од Уставот на СФРЈ 
и од документите на XI конгрес на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија, а во врска со член 26 и чл. 
546 до 550 од Законот за здружениот труд, Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, врз основа на член 281 став 1 точ. 5 и 
14 од Уставот на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 16 мај 1979 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ 

НА ИНФОРМИРАЊЕТО 

1. Општествениот систем на информирањето 
го изградуваат и со него управуваат работните лу-
ѓе и граѓаните здружени во основните организации 
за здружен труд и во месните заедници, во други-
те самоуправни организации и заедници, во опште-
ствено-политичките заедници и во општествено-
-политичките и други општествени орган-изации. Со 
општествениот систем на информирањето, што 0 
заснован врз единствени самоуправни основи и со-
времените достигања на науката и технологијата, се 
обезбедува организирано евидентирање, прибирање, 
обработка, искажување, пренос, користење и достап-
ност на податоците и информациите, значајни за сле-
дење, планирање и насочување на целокупниот оп-
штествен развој, за секојдневните потреби на работ-
ните луѓе и на граѓаните како самоуправуватчи, за 
нивниот целокупен живот и работа. 

Во единствениот општествен систем на инфор-
мирањето се поврзуваат: системите на информира-
њето во здружениот труд и во општествено-поли-
тичките заедници и организации, специјализира-
ните служби — статистика и Службата на опште-
ственото книговодство и други органи и организа-
ции, со законите и со други акти овластени за 
евидентирање, прибирање, обработка, искажување 
и пренос на податоци и информации (во натамош-
ниот текст: специјализираните служби и овласте-
ните органи и организации). 

Во општествениот систем на информирањето се 
поврзуваат, врз заеднички основи, во усогласениот 
општествен систем на информациите што се дос-
тапни за сите субјекти на кои им се потребни 
системите на општествените евиденции и на ста-

тистиката и информационо"документационата деј-
ност 

2. Во досегашната општествена активност се 
постигнати значајни резултати во објективното и на-
временото информирање на работните луѓе и гра-

.ѓаните за суштествените текови, содржините и 
компонентите на вкупниот стопански и општествен 
развој. Во согласност со општествените потреби, 

,специјализираните служби и овластените органи и 
организации со својата активност придонесуваат кон 
развојот на општествениот систем на информира-
њето. 

3. Покрај постигнатите резултати, во општес-
твениот систем на информирањето има слабости и 
недостатоци. Во досегашниот развој општествени-
от систем на информирањето беше повеќе органи-
зиран и насочен кон потребите и барањата на извр-
шните и управните органи на општествено-полити^ 
чките заедници и работоводните органи на органи-
зациите на здружен труд и на други самоуправни 
организации. 

Многу основни и други организации на здру-
жен труд со своите самоуправни општи акти не 
ги утврдиле содржините, формите и организацијата 
на евидентирањето, прибирањето, обработката, ис-
кажувањето и давањето и користењето на подато-
ци и информации или не го сториле тоа на соодве-
тен начин. Во основните и други организации на 
здружен труд, во кои е организирано информира-
ње, се случува информациите да се претежно на-
сочени кон работоводните органи што му одговара 
на создавањето на монопол и на бирократско-тех-
нократски влијанија. 

Граѓаните во месните заедници, члановите на 
делегациите на самоуправните организации и зае-
дници, на општествено-политичките заедници и на 
општествено-политичките организации, не се секо-
гаш информирани навремено, во достатна мера и 
на достапен начин за сите прашања за кои се до-
несуваат одлуки, што се одразува негативно врз 
остварувањето на нивните самоуправни права, об-
врски и одговорности,. 

Работоводните органи на основните и други ор-
ганизации на здружен труд односно управните и 
извршните органи на општествено-политичките зае-
дници, во неком случаи, им даваат на работните 
луѓе и на граѓаните нецелосни податоци и инфор-
мации. Се случува, и објективни податоци и ин-
формации добиени од специјализираните служби и 
од овластените органи и организации, да се кори-
стат во согласност со интересите на структурите 
што ги прикажуваат. Задружувањето на податоците 
и на информациите во тесни кругови, недавањето на 
определени податоци и информации, нивното неа-
декватно користење или злоупотребата на подато-
ците и информациите влијаат негативно врз- оства-
рувањето на неотуѓивите права на работните луѓе и 
граѓаните на самоуправување. 

4. Специјализираните служби и овластените ор-
гани и организации, со оглед на степенот на нивна-
та сегашна општествена организираност, не беа во 
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можност да им одговорат на зголемените барања ц 
потреби на општеството од информирање, во согла-
сност со развој ат на општествено-економските одно-
си, особено за потребите на известување на работа 
ниците во организациите на здружен труд и граѓа-
ните во месните заедници и во општините. Освен тоа, 
недостатно е општественото влијание на работни-
те луѓе и граѓаните врз работата на овие институ-
ции. Меѓусебната соработка на спицијализианите 
служби и овластените органи и организации не е 
достатна, а особено координацијата на нивните акт-
ивности во сите форми и на сите нивоа на опште-
ствено организирање, како претпоставка за обез-
бедување и функционирање на единствениот опш-
тествен систем на информирањето, што предизвика 
нивни неусогласен развој. 

5. Евиденциите во основните и други организа-
ции на здружен труд и во нивните заедници и де-
ловни: здруженија, како и во општините (посебно 
за потребите на месните заедници) не се достатно 
усогласени и ажурни, а честопати ниту со прописи 
односно со самоуправни општи акти не се утврдени 
на адекватен начин како организирана база на по-
датоци и информации. Средените податоци на основ-
ните евиденции честопати не се користат во доста-
тна мера. Има појави — -поради недостатно позна-
вање на постојниот фонд на податоци во општест-
вениот систем на информирањето одделни органи 
и организации да прибираат исти информации, што 
доведува до дуплирање на податоците и информа-
циите. Начинот на излагање и обемот на овие инфор-
мации честопати не се приспособени кон својата 
цел, ниту кон работните луѓе и граѓаните што во 
процесот на одлучување треба да ги користат. Нема 
достатно едноставни и достапни аналитички инфор-
мации за потребите на одлучување на самоуправу-
вачите, што се одразува негативно врз квалитетот 
на одлуките на самоуправните и општествените ор-
гани. Заостанува и научното обопштување на рас-
положивите податоци и информации. 

6. Активноста и напорите на организираните со-
цијалистички сили,-,насочени кон самоуправна тран-
сформација и поопштествување на системот на ин-
формирањето, во некои случаи се среќаваат со от-
вори коишто се израз на тенденциите да се задржи 
постојната состојба во оваа област. 

7. Заостанувањето на примената на автоматска-
та обработка на податоците и информациите во не-
кои средини го отежнува натамошниот развој на оп-
штествениот систем на информирањето, неговата 
рационализација, зголемувањето на ажурноста и по-
стигањето на поцелосно информирање на сите оп-
штествени структури, како и вклучувањето во ме-
ѓународните информациони системи, а во согласност 
со интересите на нашета земја. 

Постојната опрема не се искористува на задо-
волувачки начин, а честопати и не се употребува 
за целите за кои е набавена. Честопати стихијно и 
неплански се набавуваат средства за автоматска 
обработка на податоци. Недостига самоуправно по-
врзување на субјектите заинтересирани за нивното 
рационално користење. И во-оваа област има појави 
на создавање паралелни капацитети. 

Производството на средства за автоматска об-
работка на податоци во нашата земја е допрва во 
почетна фаза. Се уште не постојат самоуправни 
спогодби и општествени договори за рационалниот 
развој.на тоа значајно производство. 

8. Недостигот на соодветен профил на стручни 
кадри, посебно за методологијата на прибирање, 
автоматска обработка, анализа и давање податоци 
и информации е една од причините за забавениот ра-
звој на општествениот систем на информирањето 
и за недостатно4 користење на расположивите пода-
тоци. Освен тоа, работните луѓе и граѓаните не се 

Оспособуван!! во достатна мера да ги користат пое-
фикасно тие податоци и информации. 

9. Во областа на општествениот систем на ин^ 
формирањето сѕ уште не постојат доходовни однбч 
би, т. е. здружување на трудот и средствата и сло^ 
водна размена на трудот помеѓу корисниците на по-
датоци и информации, од една, и специјализиран 
ните служби и овластените органи и организации, 
од друга страна, засновани врз усогласени програ-
ми за работа. 

I I 

1. За социјалистичкото самоуправно општество 
општественото информирање е еден од суштествен-
ите елементи на натомошното демократизирање на 
општествено-економските и политичките односи, 
т. е. остварување на уставните права на работните 
луѓе и граѓаните како самоуправувачи. Остварува-
њето на правата на вистинити, целосни и навреме^ 
ни податоци и информации, потребни за самоупра-
вното одлучување, е еден од суштествените услови 
за суштинското остварување на слободите и правата 
на човекот и граѓанинот загарантирани со 'Уставот 
на СФРЈ. 

Општествениот систем на информирањето се 
изградува, пред се, за потребите на самоуправниот 
здружен труд, и им служи на работните луѓе и 
граѓаните, на развој ат на производните сили и на 
сите форми на творештво, како и на остварувањето 
и натамошниот развој - на општествено-економските 
односи и на политичкиот систем на социјалистичко-
то самоуправување. 

2. Меѓусебното информирање на работните луѓе 
и на граѓаните е составен дел од социјалистичките 
самоуправни односи и општествено-политичкиот 
систем. 

За да можат работните луѓе и граѓаните да од-
лучуваат квалификувано за сите суштествени праш-
ања од својот живот и работа, особено за резултати^ 
те од својот труд и за целокупната општествена 
репродукција, е неопходно, во рамките на меѓусе-
бното информирање, да овладеат со соодветните по-
датоци и информации. Заради тоа работните луѓе и 
граѓаните мораат да располагаат со податоци и ин-
формации за својата положба во основната органи^ 
зација на здружен труд, за нејзиното стопанисување, 
за основните односи во стекнувањето и распореду-
вањето на доходот и на чистиот доход за здружува-
њето на трудот и средствата помеѓу организациите 
на здружен труд и другите доходовно поврзани ор-
ганизации, за слободната размена на трудот и за 
употребата на средствата за општите општествени и 
заеднички потреби, како и за прашањата за кои се 
одлучува во месната заедница во општината и во 
другите општествено-политички заедници. 

3. Општествениот систем на информирањето е 
суштествен фактор на самоуправното одлучување 
и управување со општествените работи во сите фор-
ми и на сите нивоа, како и на зголемувањето на 
продуктивноста на трудот, на поефикасното стопа-
нисување и ,развој, на поширокото здружување на 
трудот и средствата и на унапредувањето на сло-
бодната размена на трудот. 

4. Работните луѓе и граѓаните во основните ор-
ганизации на здружен труд и во другите организа-
ции на здружен труд и заедници, во месните зае-
дници и во општините и другите општествено-по-
литички заедници и во другите самоуправни ор-
ганизации и заедници како и другите општествени: 
субјекти треба да , ја уредат основната содржина и 
начинот на информирање, да утврдат кој од орга-
ните и поединци е обврзан да дава информации, во 
каква форма и од каква содржина, кому и под кои 
услови, како и други прашања значајни за созда-
вањето на услови за целосно и вистинито инфор-
мирање на работните луѓе и граѓаните. 
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Специјализираните служби и овластените ор-
гани и организации, во рамките на своите права, 
должности и одговорности, се должни во сите об-
ласти навремено да обезбедуваат податоци и ин-
формации за вршење на самоуправните функции 
на работните луѓе на граѓаните на сите нивоа на 
нивното самоуправно организирање. 

5. Со општествениот систем на информирањето 
се обезбедуваат потребни податоци и информации 
во сите области на општествениот живот. Тие 
податоци и информации се однесуваат на: состој-
бата и движењето на производните сили и на со-
цијалистичките самоуправни односи; стекнување-
то и распоредувањето на доходот и на чистот до-
ход; здружувањето на трудот и средствата; самоу-
правното поврзување на производствените и дру-
ги организации на здружен труд; остварувањето на 
правата и должностите на работните луѓе и на гра-
ѓаните кај органите на управата и самоуправните 
интересни заедници; спроведувањето на кредитно-
-монетарната и друга видови на економската поли-
тика: слободната размена на трудот и здружување-
то на средства во самоуправните интересни заедни-
ци; организацијата и функционирањето на сите фа-
ктори на социјалистичкиот самоуправен систем; 
остварувањето на рамноправноста на народите и 
народностите на Југославија; остварувањето на 
правата и обврските на работните луѓе и граѓаните 
во областа на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита; безбедноста на луѓето во 

вршењето на работите односно на работните зада-
чи, во сообраќајот и безбедноста на имотите; усло-
вите и резултатите од трудот во областа на образ-
ованието, науката, културата, информирањето, 
здравството, социјалната заштита, правосудството, 
вработеноста; состојбата и движењето на населени-
ето; домувањето; заштитата и унапредувањето на 
човековата средина; просторното уредување, како 
и на други прашања значајни за секојдневниот жи-
вот и работа на работните луѓе и граѓаните; појавите 
и процесите во меѓународните политички, економ-
ски, културни и други односи и вклучувањето' на 
нашата земја во меѓународната поделба на трудот. 

6. Со општествениот систем на информирањето 
им се обезбедуваат на сите работни луѓе и граѓани 
податоци и информации неопходни за самоуправ-
ното одлучување, спогодување и општествено дого-
варање, донесување на прописи, а посебно за склу-
чувањето на самоуправни спогодби за основите на 
плановите на самоуправните организации и зае-
дници и на договори за основите на плановите на 
општествено-политичките заедници, како и за под-
готвувањето и донесувањето на тие планови. 

7. Социјалистичките самоуправни општествено-
-економски односи претпоставуваат полна политич-
ка и правна одговорност за вистинитоста на пода-
тоците и информациите, што служат за анализи и 
за оценување на состојбата во сите области на оп-
штествениот живот. Самоуправното спогодување, 

општественото договарање и другото самоуправно 
одлучување во нашето социјалистичко самоуправно 
општество треба да се заснова врз анализите и оце-
ните добиени врз основа на стручни и научни ме-
тоди на прибирање, обработка и искажување на 
податоците и информациите. 

- 8. Нужно е да се оствари отвореност на изво-
рите на податоци и информации односно нивна до-
стапност за работните луѓе и граѓаните. Отворено-
ста на општествениот систем на информирањето 
се ос.тварува со доследната примена на принципите 
на јавност и достапност на податоците и информа-
циите за сите корисници под исти услови, во сог-
ласност со законите, со други прописи и општи ак-
гги, водејќи при тоа сметка за интересите на општо-
народната одбрана и Општествената самозаштита. 

9. Општествениот систем на информирањето се 
заснова врз: 

1) правата на работните луѓе и граѓаните, де-
легациите и делегатите, самоуправните организации 
и заедници, органите и организациите на опште-
ствено-политичките заедници и општествено-но ли-
ниичките и други општествени организации на нав-
ремени, вистинити и целосни податоци и информа-
ции; 

2) правата и обврските на работните луѓе и гра-
ѓаните активно да учествуваат во меѓусебното из-
вестување и да организираат информирање на си-
те форми и на сите нивоа на својата општествена 
организираност, како и да им даваат податоци и 
информации на специјализираните служби и на 
овластените органи и организации; 

3) самостојноста на сите субјекти во процесот 
на информирање и нивното поврзување врз осно-
вите на заеднички односно општ интерес во рам-
ките на целосниот општествен систем на инфор-
мирањето; 

4) законите, другите прописи и општи акти, со 
кои се утврдуваат определени податоци и информа-
ции од интерес за целата земја, задолжителни за 
сите субјекти; 

5) самоуправното спогодување и општественото 
договарање, планското насочување и усогласување 
на развојот и функционирањето на општествениот 
систем на информирањето во сите форми на оп-
штественото организирање. 

6) меѓусебното поврзување и постојаната ко-
ординација на работата на специјализираните 
служби и на овластените органи и организации во 
областа на општествениот систем на информира-
њето; 

7) самоуправното и општественото уредување 
на содржините и методите на прибирање, обработ-
ка, искажување и давање податоци и информации 
во основните организации на здружен труд и во 
општините (вклучувајќи ги податоците и инфор-
мациите во месните заедници), како основни фор-
ми на самоуправување и општествено одлучување 
на работните луѓе и граѓаните; 

8) одговорноста на работните луѓе и граѓаните, 
на самоуправните организации и заедници и на 
општествено-политичките заедници, на општестве-
но-политичките организации и други субјекти за 
усогласено изградување и успешно функционирање 
на општествениот систем на информирањето. 

10. Општествениот систем на информирањето 
се изградува и развива врз: договорениот начин и 
формите на општествено насочување на системот 
на информирањето на сите нивоа; усогласените 
програми за развој и планови за прибирање на по-
датоци и информации; о-пштествено утврдената со-
држина на податоците и информациите; единстве-
ниот пристап во уредувањето -на евиденциите; 
единствената методологија, стандардите и инстру-
ментите; усогласената техника и технологија на 
прибирање, обработка, пренос, искажување и до-
стапност на податоците и информациите; самоуп-
равните спогодби и општествените договори за до-
машното производство, за набавката и користење-
то на опремата, како и договорите за оспособуван^ 
на потребни кадри. При тоа, од посебно значење е 
со користењето на научни сознанија да се примени 
повисок степен на методолошка работа, анализа и 
научни соопштувања. 

11. Секоја организација на здружен труд, друга 
организација, месна заедница, општествено-поли-
тичка заедница и самоуправна интересна заедница 
самостојно ги уредуваат содржините и методите на 
прибирање, обработка, искажување и давање на 
податоци и информации, во согласност со своите 
потреби и интереси, паотајќи од заедничките осно-
ви и единствените цели на целосниот општествен 
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систем на информирањето, уредени со законски и 
други правни акти. 

12. Во изградувањето на општествениот систем 
на информирањето е неопходно да се обезбедува, 
врз самоуправни основи, постојана координација, 
рационална поделба на трудот, усогласување на 
активностите и поврзување на сите даватели и ко-
рисници на податоци и информации, од основните 
организации на здружен труд, односно од месните 
заедници и општините до федерацијата. 

III 
Тргнувајќи од анализата на сегашната состој-

ба, од констатациите и оцените, како и од потре-
бите на вкупниот општествен развој, неопходно е 
да се пристапи поорганизирано и побрзо кон из-
градување на општествениот систем на информи-
рањето врз заеднички основи. Имајќи го предвид 
најширокиот општествен интерес и значењето на 
оваа задача за натамошниот развој на општествено-
-економскиот и политичкиот систем на социјалис-
тичко самоуправување, сите работни луѓе и граѓа-
ни, сите даватели и корисници на податоци и ин-
формации, треба во своите средини со заеднички 
сили да пристапат неодложно кон натамошна са-
моуправна трансформација и унапредување на оп-
штествениот систем на информирањето. 

1. Натамошното изградување и функционирање 
на општествениот систем на информирањето треба 
да се заснова врз унапредувањето на срцијалистич-
ките самоуправни односи во оваа област. Затоа 
пред сите организирани социјалистички сили, со Со-
јузот на комунистите на Југославија на чело, се по-
ставува како трајна задача поопштествувањето па 
односите во оваа дејност, кое може да се оствари 
единствено со непосредно влијание на работните 
луѓе, на делегациите и делегатите во самоуправ-
ните органи, како и со влијание на граѓаните преку 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија и другите општествено-политички ор-
ганизации, во органите на управувањето, во само-
управните интересни заедници, во општествените 
совети и во другите форми на остварување на оп-
штествено влијание врз содржината и карактерот 
на општествениот систем на информирањето. 

2, Работните луѓе здружени во основните и дру-
ги организации на здружен труд и нивните делега-
ции и делегати во општите здруженија и заедни-
ци, во согласност со своите права и обврски, треба: 

1) што побргу да извршат анализа на сегашна-
та состојба во областа на општествениот систем на 
информирањето, да ги утврдат причините за зао-
станување и недостатоците и да подготват соодвет-
ни програми на мерки и активности; 

2) со своите самоуправни општи акти да ги уре-
дат содржината и методите на прибирање. сбработ- -
ка, искажување и давање на податоци и инфор-
мации. одговорноста на самоуправните органи, како 
и на работоводните и други раководни структури 
за навремено, целосно и објективно информирање 
на работниците во смисла на одредбите од Законот 
за здружениот труд; 

3) во согласност со своите потреби и можноста 
да обезбедат организациони, кадровски, матери-
јално-финансиски и други услови информирањето 
да служи за квалификува.но одлучување, самоуп-
равно спогодување и општествено договарање; 

4) во своите годишни и среднорочни програми и 
планови да предвидат и да обезбедат материјални 
и други услови за развој и унапредување на оп-
штествениот систем на информирањето; 

5) да обезбедат влијание на работните луѓе врз 
изворите и средствата за информирање и нивна 
контрола над тие извори и'средства и така да го 
спречат монополот на поединци и групи; 

6) да создадат услови и да овозможат меѓусеб-
на размена на деловни, научно-технички и техно-

лошко-производствени податоци и информации, 
зсонјунктурни информации за состојбата и движе-
њето на домашниот и странскиот пазар, како и из-
вестување за развојот на социјалистичките општес-
твено-економски односи и други информации, по-
себно на показателите предвидени со ,Законот за 
здружениот труд и со други прописи и општи акти; 

7) да обезбедат текови на двонасочно инфор-
мирање, т.е. известување на работните луѓе и гра-
ѓаните, како и нивни обврски за давање податоци 
за сите работи што се значајни за работата и од-
лучувањето во организациите на здружен труд; 

8) да го поттикнуваат здружувањето на трудот 
и средствата и слободна размена на трудот на ко-
рисниците и давателите на податоци и информации 
во општествениот систем на информирањето. 

3. Општествено-политичките заедници треба, 
согласно со својата улога и одговорност во изгра-
дувањето на општествениот систем на информира-
њето, да го преземат следното: 

1) да ја разгледаат состојбата во областа на ин-
формирањето и во согласност со тоа да ги дефини-
раат своите потреби, да извршат усогласување на 
законите, на други прописи и општи акти кои пот-
ребите на здружениот труд, на работните луѓе и 
граѓаните; 

2) согл,асно со правата и овластувањата, утвр-
дени со Уставот на СФРЈ и со уставите на репуб-
ликите и автономните покраини, да изградуваат и 
развиваат општествен систем на информирањето 
со кој се обезбедуваат податоци и информации од 
значење за остварувањето на неотуѓивите права на 
работните луѓе и граѓаните, на народите и народ-
ностите, односно на правата што ги остваруваат во 
заеднички интерес; 

3) да разградуваат свои програми за прибирање, 
обработка, искажување и давање на податоци и 
информации за одделни стопански и општествени 
дејности; 

4) да ги утврдат содржината и методите на 
прибирање, искажување и давање на податоци и 
информации, и тоа со закони и други прописи, ка-
ко и за самоуправни спогодби и општествени дого-
вори; 

5) имајќи ги предвид барањата на конкретната 
средина и на пошироката општествена заедница, 
во сите општини треба да се забрза изградувањето 
и развојот на општествениот систем на информи-
рањето за потребите на работните луѓе ' и на тра-
ганите во општината односно во месната заедница; 
за таа цел е неопходно нормативно да се регулира-
ат во месните заедници и во општините содржините 
и методите на прибирање, обработка, усогласување 
и давање на податоци и информации; 

6) републиките и автономните покраини, сог-
ласно со уставните овластувања, треба да изграду-
ваат и да го развиваат општествениот систем на ин-
формирањето во републиката,. односно во автоном-
ната покраина, и за таа цел да донесат, што е мож-
но побргу, закони за општествениот систем на ин-
формирањето ; 

7) согласно со своите права, должности и одго-
ворности, сојузните органи и организации треба, 
во рамките на својот делокруг, да иницираат и пре-
земаат мерки и активности за натамошно изграду-
вање, развој и поврзување на општествениот си-
стем на информирањето; треба забрзано да се ра-
боти врз донесување на закони за основите на оп-
штествениот систем на информирањето, со кој ќе 
се уредат единствените основи на општествениот 
систем на информирањето; 

8) општествено-политички те заедници треба, 
што е можно побргу, да донесат измени и дополне-
нија на постојните закони, други прописи и општи 
акти, со кои се уредува работата на постојните спе-
цијализирани служби и овластените органи и орга-
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низации, заради нивната самоуправна трансформа-
ција обезбедување координација, усогласување, на-
чин на финансирање и натамошна разработка и 
утврдување на нивните обврски, права и одго-
ворности во рамките на секоја општествено-поли-
тичка заедница; 

9) општествено-политичките заедници треба да 
формираат соодветни општествени тела како форми 
на општествено насочување, влијание и демократ-
ско договарање на давателите и корисниците на 
информации, координација и извршување на други 
работи потребни за натамошна изградба на опште-
ствениот систем на информирањето. 

4. Организираните социјалистички сили, со Со-
јузот на комунистите на Југославија на чело, имаат 
значајна улога во натамошниот развој на општес-
твениот систем на информирањето. Заради обезбеду-
вање на податоци и информации, неопходни за ра-
ботните луѓе и граѓаните во остварувањето на нив-
ните самоуправни цели и задачи, потребно е пос-
тојано влијание на општествено-политичките орга-
низации врз унапредувањето на содржината и врз 
ефикасноста на функционирањето на општестве-
ниот систем на информирањето и нивниот придонес 
кон тоа. 

Општествено-политичките организации го сле-
дат и го поттикнуваат остварувањето на општестве-
ната функција на специјализираните служби ,и на 
овластените органи и организации. На тој начин 
се создаваат услови за натамошна демократизација 
и поопштествување на општествениот систем на 
информирањето, како и за поголема можност за от-
странување на отпорите што го забаваат изграду-
вањето на системот на вистинити, навремени и це-
лосни информации, во кој работните луѓе и граѓа-
ните се нивни основен субјект. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
југославија, во согласност со својата општествена 
улога, ќе придонесува кон развивањето на опште-
ствениот систем на информирањето, како и кон ко-
ординацијата и поврзувањето на работата на спе-
цијализираните служби и овластените органи и ор-
ганизации. Таквата улога на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија во развива-
њето на општествениот систем на информирањето 
е од посебно значење во месните заедници, односно 

-во општините, каде што во разни форми на дејст-
вување, со афирмација на непосредното и делегат-
ското одлучување, се искажуваат, усогласуваат и 
решаваат животните потреби на работните луѓе и 
граѓаните и прашањата од општ општествен ин-
терес. 

Сојузот на синдикатите на Југославија, во рам-
ките на својата активност врз развојот на самоуп-
равувањето и доходовните односи во здружениот 
труд, ќе се залага за целост и достапност на пода-
тоците и информациите за работниците, како зна-
чаен услов за постојано јакнење на нивната само-
управна улога, позиција и општествено влијание. 
Заради тоа, од Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија се очекува да се бори за остварување на пра-
вата и обврските на работниците во општествениот 
систем на информирањето, за да можат работници-
те, врз база на навремени, достапни и разбирливи 
информации навистина да одлучуваат во својата 
основна организација на здружен труд, во соглас-
ност со своите самоуправни интереси. Се очекува 
ангажирање на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија — работниците во здружениот труд да би-
дат носители на остварувањето на оваа резолуција 
и да остваруваат постојан увид и контрола на на-
тамошниот развој на општествениот систем на ин-
формирањето. 

5. Специјализираните служби и овластените ор-
гани и организации се должни, во согласност со 
изразените потреби на нивната самоуправна транс-
формација: 

1) да изработат и да ги усогласат програмите 
за развој заради, унапредување и модернизација 
на својата дејност; 

2) редовно да подготвуваат планови за приби-
рање, обработка, искажување, пренос и давање на 
податоци и информации од својот делокруг, а во 
согласност со актуелните потреби на здружениот 
труд, на општествено-политичките заедници и други 
корисници; 

3) да утврдат, врз основа на законските обврс-
ки, заеднички основи за нив,но меѓусебно поврзу-
вање и иден усогласен развој на општествениот си-
стем на информирањето; 

4) постојано да ги приспособуваат содржините, 
методите и другите елементи на системот кон за-
конските одредби односно кон настанатите потреби 
и барања од корисниците на податоци и информа-
ции во сите области и на сите нивоа; 

5) да учествуваат со други субјекти во пред-
лагањето на измени и дополненија на закони, дру-
ги прописи и општи акти, со кои се уредува нивна-
та работа во согласност со утврдените задачи, врз 
што треба да се работи забрзано. 

6. Задача е на сите субјекти на општествениот? 
систем на информирањето да го усогласуваат со 
потребите на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита во современите услови, како и да 
работат врз постојано оспособување и подготвување 
на системот за неговото успешно функционирање 
во вонредни услови за случај на војна. 

7. Основните и други организации на здружен 
труд и нивните општи здруженија, заедниците и 
стопанските комори треба да ја забрзаат започнатата 
активност врз предлагањето на општествената по-
литика и да изработуваат програми на активности 
и мерки во областа на примената и производството 
на опрема за автоматска обработка на податоци. 
Неопходно е да се обезбеди пошироко организирање, 
како и самоуправно спогодување и општествено 
договарање во оваа област. 

8. Учесниците во изградбата на општествениот 
систем на информирањето треба да ги користат 
научните сознанија, современите методи, уреди, 
опрема, техника и технологија за обработка и пре-
нос на податоци. 

9. Поради недостатниот број и се поголемата 
потреба од квалитетни кадри, значајна улога и од-
гаворност имаат самоуправните организации и за-
едници, што се занимаваат со образование и со 
стручно усовршување на кадрите во областа на 
информирањето, како и научните организации. 

Самоуправните интересни заедници, заедно со 
работните леѓе вработени во организациите на здру-
жен труд, што се занимаваат со образование и со 
стручно усовршување на кадрите, треба да пре-
земат неопходни мерки и да вложат материјални 
средства за да се обезбедат," во што пократок рок, 
школувани кадри од соодветни профили и струки 
за работа во општествениот систем на информи-
рањето според потребите на здружениот труд, 

Самоуправното одлучување на работните луѓе 
и на граѓаните, покрај достапноста на информаци-
ите, претпоставува и нивно оспособување, како да-
ватели и корисници, да ги употребуваат што по-
добро податоците и информациите. Неопходно е 
понатаму да се усовршуваат наставните планови 
и програми на редовниот систем на образованието 
и постојаното проширување на знаењата на дава-
телите и корисниците на информации. 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и 
неговите работни тела, како и Комисијата на Соб-
ранието на СФРЈ за информирање, ќе го следат 
спроведувањето на оваа резолуција и ќе предла-
гаат мерки за нејзино остварување и за натамошен 
развој на општествениот систем на информирањето, -
заради доследно и ефикасно остварување на од-
редбите од Уставот на СФРЈ и од Законот за здру-
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жениот труд, како и заради остварување на доку-
ментите од XI конгрес на Сојузот на комунистите 
на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 615 

16 мај 1979 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Доброслав Кулафиќ, с. р. 

392. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36-75, 58/75, 
7/77 и 61/78), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 
НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на определени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16 78, 41/78, 
42/78, 7/79, 19/79 и 23/79), во член 1 став 1 точка 1 
стапката: „112,93%" се заменува со стапката: 
.,105,14%", а стапката: .,106,02%" - со стапката: 
„99,08%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 495 
14 мај 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринка с. р. 

393. 

Врз основа на член 35 точка 1 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите за општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВ-
НО ИНФОРМИРАЊЕ НА КОИ ИМ Е ЗАБРАНЕТО 
РЕКЛАМИРАЊЕ НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И 

НА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 

1. Покрај забрана на рекламирањето преку пе-
чатот, радиото и телевизијата (член 15 став 1 од 
Законот за здравствената исправност на животните 
намирници и на предметите за општа употреба), се 

,определуваат следните средства за јавно информи-
рање преку кои е забрането рекламирање на алко-
холни пијачки и на тутунски преработки, и тоа: 

1) кино-дијапозитиви и кратки филмови; 
2) паноа на улиците, покрај патиштата, на спор-

тските објекти, во домовите на културата, во ста-
ниците на јавниот сообраќај и,на други јавни мес-
та и објекти; 

3) рекламни табли, налепници и други форми 
на реклама на ста дишните и на други јавни места и 
објекти и на сообраќајните средства (железнички 
вагони, автобуси, бродови, авиони, автомобили и 
др.); 

4) светлечки реклами; 
5) налепница плакати и летци — ако се ра-

стураат одвоено од алкохолните пијачки односно 
од тутунските преработки; 

6) книги, списанија и календари; 
7) известувања упатени до граѓаните преку 

пошта; 
8) згодитоци во вид на алкохолни пијачки од-

носно тутунски преработки на стоковните лотарии 
и на други јавни наддавања; 

9) дресови, облека и други предмети за облеку-
вање со ознаки на алкохолни пијачки односно на 
тутунски преработки што ги носат граѓаните. 

2. Одредбите од точка 1 под 6 на оваа одлука 
не се однесуваат на стручни книги, списанија и 
други стручни публикации во кои се објавуваат из-
вестувања за квалитетот и за другите својства на 
алкохолните пијачки односно на тутунските прера-
ботки, ако тие книги, списанија односно други пуб-
ликации им се наменети исклучиво на производи-
телите или на продавачите на тие производи, или 
на странство. 

Одредбите од точка 1 под 6 на оваа одлука не 
се однесуваат ни на стручни книги, списанија и 
други стручни публикации во кои се обработуваат 
квалитетот на алкохолните пијачки, географското 
потекло и нејзината употреба во кулинарство^ и 
други својства на алкохолните пијачки без да се 
наведува производствениот назив и фирмата на 
производителот. 

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

Е. п. бр. 490 
10 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

394. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „НЕ1М UND WELT" 

Се забранува внесувањето, и растурањето во 
Југославија на весникот „Heim und Well", број 16 
од 11 април 1979 година, што излегува на германски 
јазик во Хановер, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/802 
4 мај 1979 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р* 
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395. 

Врз основа на точка 3 став 1 на Одлуката за 
составот на сојузните комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КО-
МИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИ-

ТЕ ИНВАЛИДИ 

1. Во решението за утврдување на лицата де-
легирани во Сојузниот комитет за прашања на 
борците и воените инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/78), во став 1 точ. 2 и 7 се менуваат 
и гласат: 

„2. Новица Филиповиќ, директор на Управата 
за боречко"инвалидски прашања при Секретари-
јатот за труд, здравство и социјална заштита на 
СР Црна Гора, како делегат на Извршниот совет на 
Собранието.на СР Црна Гора; 

7. Садрија Кабаши, директор на Управата за 
боречки и инвалидски прашања на САП Косово, 
како делегат на Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово." 

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

Бр. 808 
16 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди 
Милан Вукасовиќ, с. р. 

306. 

Врз основа на член 244 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Берена и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хр-
ватска Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора, Извршниот совет - на Собранието на 
САП Војводина и Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЦИ-

ВИЛНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 

Член .1 
Со цел за унапредување на заштитата на ци-

вилните воени инвалиди, за усогласување на обли-
ците на заштитата, условите и критериумите за 
стекнување право и за поефикасно остварување 
на оваа заштита, социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини (во натамош-
ниот текст: учесниците на договорот) се согласија 
дека основните прашања од оваа област, тргну-
вајќи од карактерот и значењето на оваа заштита, 
ќе ги регулираат на начинот предвиден со овој до-
говор. 

Член 2 
Учесниците на договорот, оценувајќи дека во 

областа на заштитата на цивилните воени инвалиди 
се остварени видни резултати, дека постојат и 
определени разлики во положбата и заштитата на 
цивилните воени инвалиди помеѓу одделни репуб-
лики, односно автономни покраини, а имајќи ја 
предвид обврската на општествената заедница за 
заштитата на оваа категорија инвалидни лица, се 
согласија да преземат потребни мерки за унапре-
дување и изедначување на оваа заштита. 

Член 3 
Учесниците на договорот се согласија дека, во 

смисла на овој договор,' под поимот „цивилни воени 
инвалиди" се подразбираат лицата кај кои наста-
пило телесно оштетување поради фашистички те-
рор, или ранување и повреди настанати во врска 
со воени операции или ранување и повреди од 
заостанат воен материјал, или ранување и повреди 
настанати поради терористички акции и акти упе-
рени против Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, против нејзините народи и на-
родности. . 

Под цивилни воени инвалиди, во смисла на овој 
договор, не можат да се подведат лицата што задо-
биле оштетувања како припадници или помагачи 
и соработници на непријателските вооружени и 
други формации. 

Член 4 
Учесниците на договорот се согласија цивилните 

воени инвалиди, со оглед на специфичноста на на-
станувањето на инвалидноста и со оглед на општес-
твеното значење на нивната заштита, да се тре-
тираат како категорија на инвалидни лица на кои 
општествената заедница треба да им обезбеди по-
себна заштита. 

Согласно на став 1 од овој член, учесниците на 
договорот се согласија заштитата на. цивилните 
воени инвалиди да ја уредат со свои посебни за-
кони, тргнувајќи од основните ставови по одделни 
прашања, утврдени со овој договор. 

Општините, организациите на здружен труд и 
самоуправните интересни заедници можат во пог-
лед на цивилните воени инвалиди од својата тери-
торија, за работниците на организациите, односно 
од подрачјето на заедницата да ги прошируваат 
облиците на заштитата, предвидени со законите од 
став 2 на озој член, и да воведуваат нови облици 
на заштита. 

Член 5 
Во поглед на кругот на корисниците на оваа 

заштита, учесниците на договорот се согласија за 
следното: 

1) со заштитата ќе се опфатат сите категории 
цивилни воени инвалиди со најмалку 60% телесно 
оштетување, според мерилата предвидени за воени-
те инвалиди; 

2) со заштитата ќе се опфатат и членовите на 
семејствата жртви на фашистичкиот терор, кои 
користат или користеле заштита според посебни 
републички и покраински закони, со тоа што во 
согласност со специфичностите на одделни репуб-
лики и автономни покраини, заштитата па овие 
лица да може да биде регулирана и со други 
републички, односно покраински закони. 

Член 6 
Со цел за обезбедување на што попотполна 

заштита, учесниците на договорот се согласија на 
цивилните воени инвалиди да им се обезбедат 
следните облици на заштита: 



Страна 770 - Број 24 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ - Петок, 25 мај 1979. 

1) -цивилна инвалиднина, која се обе.збедува 
без оглед на имотната состојба на корисникот, спо-
ред групата на инвалидноста; 

2) додаток за нега и помош на друго лице, кој 
им се обезбедува на корисниците со оштетување 
од 100%, ако им е неопходна нега и помош на 
друго лице; 

3) професионална рехабилитација; 
4) здравствена заштита; 
5) ортопетски и други помагала; 
6) помошни и санитарни справи. 
Учесниците на договорот се согласија дека ќе 

настојат, во согласност со своите можности, да 
воведат и други соодветни облици на заштита на 
цивилните воени инвалиди, а особено: 

1) додатна парична помош, која се обезбедува 
зависно од имотната состојба на корисникот и на 
неговото домаќинство; 

2) додаток на деца, под условите од прописите 
за додатокот на деца; 

3) помош за опрема на новородено дете; 
4) надомест на погребни трошоци. 
Облиците на заштита од став 1, односно став 2 

на овој член, корисниците можат да ги уживаат 
само под услов таков облик на заштита да не ос-
тваруваат по друг основ. 

Член 7 
Учесниците на договорот се согласија во опре-

делувањето и унапредувањето на нивото на заш-
титата на цивилните воени инвалиди да тргнуваат 
од следното: 

1) нивото на заштитата треба да го изразува 
посебниот општествен интерес и обврската за заш-
тита на цивилните воени инвалиди низ разновид-
носта на облиците на. заштитата и низ соодветна 
височина на давачките, односно обемот на 'услугите; 

2) усогласувањето (валоризацијата) на височи-
ната на давачките и на имотните услови за стек-
нување на правото треба да се врши секоја година, 
во согласност со движењето на животните трошо-
ци, односно во согласност ,со порастот на просечните 
лични доходи; 

3) усогласувањето на нивото на заштитата по-
меѓу републиките и автономните покраини треба 
да биде постојана задача на надлежните репуб-
лички и покраински органи; 

4) да се зачува и постојано да се подига дос-
тигнатото ниво на заштитата. 

. Член 8 
Во поглед на постапката за остварување на 

правото, учесниците на договорот се согласија во 
следното: 

1) постапката за остварување на правото од 
оваа заштита ќе се води на барање од странката, 
а определени специфичности на постапката ќ^ се 
регулираат со републичките и покраинските закони; 

2,) оцената на инвалидноста и утврдувањето на 
степенот на телесното оштетување ќе се врши по 
постапката и на начинот пропишан за воените ин-
валиди. 

Член 9 
Во поглед на начинот на финансирањето, учес-

ниците на договорот се согласија заштитата на ци-
вилните воени инвалиди да се утврди како општа 
општествена потреба и средствата за финансира-
ње на оваа заштита. да се обезбедуваат во буџетот 
на републиката, односно на автономната покраина, 
или на друг начин определеи со закон. ^ 

Член 10 
Овој договор влегува во сила кога ќе го пот-

врдат собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини. 

Член 11 
Овој договор е потпишан од овластените прет-

ставници на учесниците на договорот, во соодветен 
број идентични примероци што се сметаат автен-
тични текстови. 

Член 12 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

27 февруари 1978 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за здравство и соци-

јална заштита, 
д-р Јамила Хаџи Мустафиќ, с. р. 

За извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за здравство и соци-

јална политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија 

член на Извршниот совет и претсе-
дател на републичкиот комитет за 

здравство и социјална заштита, 
д-р Антон Фазаринц, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

член на Извршниот совет, 
д-р Кузман Граниќ, с. р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за народно здравје 

и социјална заштита, 
д-р Херма Краус -Делпин, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за труд, здравство 

и социјална заштита 
д-р Бранко Почек, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина 

заменик на покраинскиот секретар 
за здравство и социјална политика, 

Габор Фивеши, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

чле.н на Извршниот совет и покраин-
ски секретар за здравство и соци-

јална политика, 
Д-р Мехмет Беграца, с. р. 
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397. 

Врз основа на-член 244 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југослав и ја, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Босна и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрват-
ска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Вој-
водина и Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЛИЦАТА НА ЗА-

ДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Член 1 
Со цел за унапредување на заштитата, за подоб-

рување и усогласување на облиците, за изедначу-
вање на условите и критериумите за стекнување 
право на членовите на семејствата на лицата на за-
должителна воена служба и за поефикасно оства-
рување на оваа заштита, социјалистичките репуб-
лики и социјалистичките автономни покраини (во 
натамошниот текст: учесниците на договорот) се до-
говорија дека основните прашања од оваа област ќе 
ги регулираат на начинот предвиден со овој договор, 
имајќи го предвид карактерот и значењето на оваа 
заштита. 

Член 2 
Учесниците на договорот се согласни дека заш-

титата на -членовите на семејствата на лицата на за-
должителна воена служба претставува посебен вид 
на општествена грижа за семејството, кој треба да 
го изрази посебниот општествен интерес и зголеме-
ната обврска на општествената заедница за заштита 
на членовите на овие семејства. 

Член 3 
Имајќи предвид дека со сојузниот закон се ут-

врдени основните права и се уредени основните 
прашања на заштитата на членовите на семејствата 
на лицата на задолжителна воена служба, учесни-
ците на договорот се согласни височината на мате-
ријалното обезбедување на членовите на овие семеј-
ства да биде над височината на материјалните да-
вачки што се обезбедуваат во рамките на социјал-
ната заштита и да се обезбедат поповолни услови за 
остварувањето на ова право. 

Член 4 
Учесниците на договорот се согласија, земајќи 

го како основа за определување на височината на 
материјалното обезбедување ,утврдениот гарантиран 
личен доход со закон во републиката, односно во ав-
тономната покраина, височината на материјалното 
обезбедување за еден член на семејството (носите-
лот на правото) да изнесува најмалку 60% од утвр-
дениот гарантиран личен доход со закон во републи-
ката, односно во автономната покраина, со тоа што 
вака определениот износ на материјалното обезбеду-
вање да се зголемува за најмалку 150/о за секој ната-
мошен член на семејството КОЈ ги исполнува пропи-
шаните услови (соуживател). 

Член 5 
Учесниците на договорот се согласни обемот на 

здравствената заштита, височината на надоместот 
на патните трошени во врска со користењето на 
здравствената заштита и височината на додатокот 
на деца да им се обезбедуваат на членовите на се-

мејствата на лицата на задолжителна воена служба 
во обемот, односно во височината, што им се обез-
бедуваат на членовите на семејствата на работни-
ците во здружениот труд. 

Член 6 
Учесниците на договорот се согласија во ната-

мошното унапредување на заштитата на членовите 
на семејствата на лицата на задолжителна воена, 
служба да се воведуваат и развиваат и определени 
облици на дополнителна заштита, тргнувајќи од 
специфичноста на потребите на овие семејства и од 
материјалните можности на општествено-политич-
ката заедница. 

Член 7 
При утврдувањето на имотните услови за стек-

нување на правото во своите закони, учесниците на 
договорот се согласни ова прашање да го уредат на 
следниот начин: 

1) во приход на домаќинството да се засмету-
ваат сите приходи остварени од работен однос, од 
земјоделска дејност, од самостојна професионална 
дејност, од пензија, од материјално обезбедување 
според прописите за здравственото и инвалидското 
осигурување или за случај на привремена неврабо-
теност, од имот и имотни права; 

2) во приход на домаќинство да не се засмету-
ваат приходите остварени по основ на одликувања и 
Партизанска споменица 1941, од воена инвалиднина, 
според Законот за основните права на воените ин-
валиди, од основни инвалиднини според прописите 
за цивилните воени инвалиди, од додаток на деца, 
од социјална заштита, стипендии и кредити на 
учениците и студентите; 

3) начинот на пресметување на приходите да се 
уреди со републички и покраински закони, во со-
гласност со начелото изразено во член 3 на овој до-
говор. 

Член 8 
Во поглед на начинот на финансирањето на заш-

титата на семејствата на лицата на задолжителна 
воена служба, учесниците на договорот се согласни 
обезбедувањето на средствата за оваа^ заштита да се 
врши од изворите и на начинот што ќе се определат 
со републичките и покраинските закони за оваа 
заштита, имајќи го притоа предвид карактерот и 
значењето на оваа заштита и целите на овој дого-
вор. 

Член. 9 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини. 

Член 10 
Овој договор е потпишан од овластените прет-

ставници на учесниците на договорот, во соодветен 
број идентични примероци што се сметаат автен-
тични текстови. 

Член 11 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

27 февруари 1978 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Босна и Херцеговина 
член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за здравство и со-

цијална политика, 
д-р Јамила Хаџи Мустафиќ, с. р. 
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За Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Македонија 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за здравство и со-

цијална политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

За Извршниот совет на Собрани-
ето на СР.Словенија 

член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална заштита, 

д-р Антон Фазаринц, с. р. 

За Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Србија 

член на Извршниот совет, 
д-р Кузман Граниќ, с. р. 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за народно здравје 

и социјална заштита, 
д-р Херма Краус-Делнин, с, р. 

За Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Црна Гора 

член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за труд, здравство 

и социјална заштита, 
д-р Бранко Печен, с. р. 

За Извршниот совет на.Собраии-
- ето на САП Војводина 

за.меник на покраинскиот секретар 
за здравје и социјална политика, 

Габор Фивеши, с. р. 

За Извршниот совет на Собрани-
ето на САП Косово 

член на Извршниот совет и покра-
ински секретар за здравство и 

социјална политика, 
д-р Мехмет Беграца, с. р. 

операција со индивидуални земјоделски производи-
тели, како и од индивидуалните производители, 
и тоа: 

398. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 2 на 
Одлуката за продажните цени за суров тутун од ро-
дот на 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/79), организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство, откуп и обработка на ту-
тун, на ден 19 април 1979 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА ГУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА, 

ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ НА ТУТУН 

1. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство, откуп и обработка на 
тутун ги определуваат со оваа спогодба продажните 
цени за суров тутун од родот на 1979 година, по 
Одделни сорти и класи на тзттун. 

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни ту-
.тунот од родот па 1979 годира по одделни сорти и 
класи, да го откупуваат од организацииге на здру-
жен труд произведуваат тутун сами" или во во-

СОРТА НА ТУТУН КЛАСА НА Дин/кѕ 
ТУТУН 

„ЈАКА" И : „ДЕБЕЛ" 
1. ароматичен 115.00 
2. 100.00 
За. 88.50 
36. 76 00 
4а. ,, 60.00 
46. 43 00 
5. 29 00 
6. 23.00 

1. дополнителен 52,00 
2. 45.00 
3. „ 35.00 
4. 28,00 
5. 23.00 
в. 22.00 
мувлосан 17 00 

„ПРИЛЕП" 
1, ароматичен 100.00 
2. 87.00 
За. 73 00 
36. 62 50 
4а. 46.80 
46. 30 00 
5. 24.00 
6. 20 50 

1. дополнителен 46,00 
2. 38 00 
3. 34 00 
4. 24.00 
5. 21 00 
6. 18 00 
мувлосан 15 00 

„ОТЉА" 
1. 56,70 
2. 50 60 
За. 46 55 
36. 38 45 
4а. 31 40 
46. 2? 00 
5а. 23 30 
56. 20 25 
6. 16.20 
мувлосан 12 00 

„ХЕРЦЕГОВАЧКИ 
РАВЊАК" 

1. 57 70 
1а. 63.50 
2а. 52 00 
26. 45,55 
За. 40.20 
36. 37 15 
4а. 30.40 
46. 26.55 
5а. ' 23.10 
56. 20,80 
6. 16,20 
мувлосан 10,50 



Петок, 25 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна 771 

1 2 3 

,,БОСАНСКИ 
РАВЊАК" 

1. 38 80 
2, 35 80 
3. 31 60 

- 4. 26.55 
5. 16.20 
6, 10.40 
мувлосан 6.00 

„БАКНА БАШТА" 
1. 50 60 
2. 44 55 
3. 38.95 
4. 31.40 
5. 24 30 
6 16.20 
мувлосан 12 00 

,ДРИНА" ,ДРИНА" 
1. 40,50 
2. 36.45 
3. 32,00 
4, 25 30 
5. 19.20 
6. 15,20 
мувлосан 11,00 

„ПРОСОЧАН" 
1. 37,20 
2. 32,60 
3. 27,70 
4. 20,80 
5. 18.50 
6, 14,20 
мувлосан 10;00 

,.ВИРЏИНИЈА" И 
,,СТОЛ АЦ" 

1. 63.50 
2. 53.50 
3. 44,50 
4. 31,55 
5. 21,25 
6. 13,85 
мувлосан 7.35 

„БЕРЈ1ЕЈ" 
1. 38.80 
2. 35,80 
3. 31,60 
4. 26,55 
5. 16,20 
6. 10,40 
мувлосан 6,00 

„ВОЈВОЃАНАЦ" 
1. 31,00 
2. 29.00 
3. 25,00 
4. . 20,80 
5. 18.50 
6. 16,10 
мувлосан 11,00 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
франко магацин на купувачот. 

3. За тутунот во бали (чекии) кој претставува 
мешаница на две соседни класи тутун, важи про-
дажната цена за суров тутун од точка 2 на оваа 
спогодба за пониската класа тутун. 

Ако тутунот во бали претставува мешаница на,, 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средната 
класа и за таквиот тутун важи продажната цена за 

суров тутун предвидена за класа пониска од утвр-
дената сродна класа. 

За тутунот во низи важат продажните цени за 
суров тутун кои се до 15'/о пониски од цените опре-
делени во точка 2 на оваа спогодба за иста сорта и 
класа тутун. 

За прекумерно влажен тутун, чијашто невооби-
чаена влажност се утврдува со вештачење, важи 
продажната цена за суров тутун предвидена за 
непосредно пониската класа, а за тутунот од нај-
ниска класа важат продажните цени за суров ту-
тун предвидени за мувлосан тутун. 

Тутумекиот ситнеж и тутунските отпадоци се 
преземаат без надомест. 

Ако има песок, земја или други туѓи предмети 
измешани со тутунот, нивната тежина утврдена со 
вештачење, се одбива од тежината на тутунот. -

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 2837 од 14 мај 1979 
година. 

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

Потписници на Спогодбата — 22 организации на 
здружен труд што се занимаваат со производ-
ство, откуп и обработка на тутун. 

399. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25^72 и 35'72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ РАДИЈАТОРИ И НА ПРИБОР ЗА ТИЕ РАДИ-

ЈАТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпи-
шаа на ден 28 февруари 1979 година Спогодба за 
промена на затечените цени на леани радијатор!! и 
на прибор за тие радијатори со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд можат 
своите затечени продажни цени да ги зголемат до 
10.8%, како и да извршат усогласување заради 
преминување на продажни цени на големо при ус-
ловите на продажбата што се наведени по Спогод-
бата, а според ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата. 

Цените од ценовникот важат како цени 
во продажбата на големо, франко место - одре-
диште на продажбата на големо, вклучувајќи ги 
вообичаените трошоци за пакување и за транспор-
тна амбалажа, без данокот на промет. Во тие цени 
е вклучен процент за покритие на трошоците во 
прометот на големо од 60/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1671 од 10 мај 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Радијатор" 
— Зрењанин и „Љеваоница жељеза и творница 
строј ева" — Славонска Пожега. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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400. 

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

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

ЛЕН КАЛИЕВ ФЕЛДСПАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на ден 5 април 1979 година Спогодба за промена на 
затечените цени за мелен калиев фелдспат, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

Дин/! 

1) мелен калиев фелдспат од 
типот „Прокупле" 2.600 

2) мелен калиев фелдспат од 
типот „Прилеп" 3.120 

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

3. На ов,аа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2898 од 18 мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Фелдспат" 
— Прокупле и „Партизан" — Прилеп. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ин-
дустрија електропорцелана — Аранѓеловац, 
„Керамика" — Младеновац, „Порцелан" — Зае-
чар и „Југокерамика" - Загреб. 

401. 

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

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

ИЗВОДИТЕ ОД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на ден 20 ноември 1978 година Спогодба за промена 
на затечените цени за производите од електропор-
целан, со тоа што производителските организации 
на здружен труд можат, при постојните услови на 
продажбата, своите затечени продажни цени за ка-
пе ли — изолатори за висок напон и за изолатори 
за низок напон да ги зголемат до 9%, така што нај -
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Капсли-изолатори за висок напон: 

Дин/парче 
U — 100 L „А" 176,50 
КТ — 120 186,40 

Изолатори за низок напон: 

— N — 95 „GN" 11,55 

За другите видови на електропорцелан цените 
можат да се зголемат до 7%. 

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

3, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5977 од 8 мај 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: Индустрија 
електропорцулана, Аранѓеловац, Фабрика елек-
тропорцулана — Нови Сад, Творница електро-
порцулана — Загреб — Врапче, Творница елек-
тротехничког порцулана „Енергоинвест" — Ла-
кавица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

402. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОР-
ЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО -

СТАНДАРДЕН ДЕКОР 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите склучита и потпишаа 
на ден 26 септември 1978 година Спогодба за проме-
на на затечените цени на порцелански садови за 
угостителство — стандарден декор, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, да ги зголемат до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5170 од 8 мај 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: „ЈУГОКЕРА-
МИКА - Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
,.Техноопрема" — Белград, „Југобиро" — Бел-
град, „Генекс-кристал" — Белград, „Центро-
ппом" — 'Белград, „Југоопрема" — Скопје, 
„Далма" — Сшшт, „Монтенегрокомерц" — Бар, 
„Приморје" — Макарска, ,,Еродокомерц" — Ри-
ска, „Петра" — Пула, „Отекло" — Љубљана, 
„Ковинотехна" — Целје, „Грич" — Загреб и 
„Минчета" — Дубровник. 
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403. 405, 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИБО-СПОЈНИЦИ И ФАЗОН-

СКИ ПАРЧИЊА ЗА САЛОНИТИ-
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на ден 28 февруари 1979 година Спогодба за про-
мена на затечените цени -за леани цевки, факовски 
делови, прибор за канализација, жибо-спојници и 
фазонски парчиња за салонити, со тоа што произ-
вод.ителските организации на здружен труд можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат до 12%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1826 од 17 мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден о л денот на објавувањето во ,, Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од 
денот на потпишувањето на Спогодбата. 

Претставници на производителите: 8 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купува чите-потрошувачи: 42 
купувачи потрошувачи потписници на Спогод-
бата, 

401. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ ПАРНИ ВОДОВОДНИ И ГАСНИ АРМАТУРИ, 
ВЕНТИЛИ И НАДВОРЕШНИ ДЕЛОВИ НА АРМА-

ТУРИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите — склучија и 
потпишаа на ден 28 февруари 1979 година Спо-
годба за промена на затечените цени за леани парни 
водоводни и гасни арматура вентили и надворешни 
делови на арматура со тоа што производителските 
организации на здружен труд можат своите зате-
чени продажни цени при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат до 10%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2050 од 17 мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од 
денот на потпишувањето на- Спогодбата. 

Претставници на производителите: 16 произво-
дители — потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи 
32 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена ѓошрола на цените /,,Службен лист на 
СФЛГ\ Г,р. 25/72 и 35/72). претставниците па произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

БЕСТНА ЛЕПЕНКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на ден 26 декември 1978 година Спогодба за про-
мена на затечените цени за азбестна лепенха, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зго-
лемат до 12%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност- Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 160 од 8. мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот^ на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува од дерот што е утвр-
ден во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Босна-аз-
бест" - Босанско Петрово Село и „Колубара-
-азбест" — Страгари. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
19 купувачи" потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

406. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА КАР-

БОКСИЛМЕТИЛЦЕЛУЛОЗА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на ден 23 февруари 1979 година Спогодба за про-
мена на затечените цени за карбоксилметилцелу-
лоза, со тоа што производителските организации 
на здружен труд можат своите затечени продажни 
цени. при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1558 од 15 април 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Милан В ла-
гојевић" — Лучани. . 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
8 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 
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407. 

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

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

НИ ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
ден 28 февруари 1979 година Спогодба за промена 
на затечените цени за леани водоводни цевки, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 110/о. 

^ - ' -

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2006 од 11 мај 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: РМК Зеница — 
РО „Железара Илијаш" — Илијаш. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
19 купувачи" потрошувачи потписници на Спо-
годбата/ 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д с о ј у з н и т е о р г а е и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Ристе Раде, Арсић Милана Драгиња, 
Камчевски Ефрем Блажо, Сударски Ивана Витомир; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

/ 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Милп^отртшћ Борисава Миливоје; 

— за заслуги и постигнати у спеси во работата 
од значење на социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Милошевић Христивој а Бранислав, Рашић Јо-
вана Михаило, Стојаков Петра Светислав, Шукље-
вић Стевана Сава; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Носић Лазара Бранко, Дураковић-Кењало Ду-
шана Смиља, Ђурић Тодора Душан, Генчић Данила 
Даница, Грбић-Пете Павла Марија, Јелинић Пере 
Марко, Којић Луке Милан, Котушевски Глигора 
Антоније. Марковић Ненада Зоран, Милошевић Све-
толика Миодраг, Пешкир Ђуре Миленко, Похарц 
Мартина Адолф. Раичевић -Томе Момир, Слагарски 
Љубомира Сретко, Степанов Славка Ђурица. Судар 
Петра Стеван, Тр-бић Руждије Теуфик, Бачић Божи-
дара Александар, Железник Франца Андреј; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАС,ЛУГИ ЗА НАРОД 

Боровњак Милутина Илија. Кесар Сава Јован, 
Логар-Којчиновић- Марка Гордана, Вукотић Вукале 
Манојло; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бар.тактаревић Милоша Бранко, Галић Мирка 
Никола, Гинић-Сретковић Миленка Дивка Грујић-
-Делић Ни,коле Милка, Гузина Николе Ранко. Је-
ринић Вучка Драгослав. Јовановић Живојина Мио-
драг, Јурић-Радовановић Спасоја Божана, Кораћ 
Милана Ружица, Крстановић Љубе Радомир Панко-
вић Сава Момчило, Попадић Обрада Бујадин, Ста-
менковић-Вулевић Александра Горица. Сушањ-То-
мић Драгића Милица, НГаула-Релић Милоша Босиљ-
ка. Тихојевић' Милисава Марко: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење на напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ковачевић Јеврема Јеленко, Шормаз Благоје 
Драго; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Авдић Шачира Муслија, Максимовић Миле Дра-
гоја; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значегве за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ећим Ђорђа Станко, Тадић Васе Радојка, Вре-
бац-Бојанић Мирка Стоја; 

— за покажана храброст во борбата против ге -
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Савковић Станка Миленко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кобашлија-Бахтијаревић Шемсе Ајша; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење на социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНР1 
ЗРАЦИ 

Токић Александар; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за сособени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гомбач Јожефа Бранко; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Облак Јоже Марјан; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Андромако-Јенко Јожета Иванка; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хартман Ивана Бруно, Крамбергер Матије Ра ј -
ко, Вичар-Зупанчич Јанеза Марија; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок па зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Цајхен-Кожељ Мирка Бреда, Јагодич Јуриј 
Адалберт Војко, Петерца Андреја Станислав Тома-
жин Јанеза Јоже; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
"од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бремше-Јанжекович Алојза Славица, Геркман 
Валентина Валентин, Грегорич Јожефа Јожеф, Хај -
дињак Штефана Антон, Кошир Карола Дуња, От-
рии-Водишек Габријела Петја, Печар-Зега Јосипа 
Елизабета, Пестотник-Градишек Доминика Фрапцка, 
Урбас Антона Антон, Winkler Венчеслава Петер, 
Виртич-Vollmeier Алојза Алојзија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бенда-Серец Ангела Амалија, Главан Антона 
Даница, Рупник-Чернец Франца Павлина, Ушенич-
ник-Зупан Јоже Луција; ,,-
О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђуровић Милојице Љубомир, Милин Владислава 
Љубомир, Митевић Трајка Душан, Митић Драгути-
на Светолик, Неоричић Вучка Владимир, Никито-
вић Комнена Драгослав, Олић. Исидора Љубомир, 
Тешић Момчила Миладин, Жарковић Стева Јован; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Боснић Миле Милан, Ђурић Ненада Љубиша, 
Фишер Јосифа Михајло, Гајин Милована Симо, Хо-
џић Мурата Вејсил, Јанковић Милоша Коста, Јела-
чић Марка Ђорђе, Јоксимовић Вукомана Томислав, 
Јовић Богдана Мићо, Кнежевић Божидара Предраг, 
Кораћ Петра Александар, Ландуп Љубомира Стеван, 
Лукић Александра Драган,- Милошевић Раде Владо, 
Миловић Марка Александар, Орловић Секуле Ми-
лоје, Ражнатовић Луке Михаило, Симић-Митровић 
Миодрага Даринка, Симоновић Тихомира Звонимир, 
Стојић Обрада Велисав, Шуша Јове Обрад Терзић 
Саве Станко, Вуковић Радомира Миливоје; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Илић Богосава Борисав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
- ЅВЕЗДА 

Крстић Добривоја Владимир, Поповић Божидара 
Зоран, Србљановић Млађена Славко, Тимоти јевић 
Александра Божидар; 



Страна 184 — Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 мај 1979 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барјактаревић" Љубомира Драгомир, Богићевић 
Животе Љубиша, Болфан-Анђелић Светислава Вла-
дислава, Чуповић Бранка Душан, Девић Вуја Ж а р -
ко, Дмитрић Животе Томислав, Драгичевић Мили-
воја Станко, Драгошевић Гаје Вјекослав, Ђорђевић 
Марка Милица, Гуврос Козмаса Димитрије, Јелић 
Миодрага Љубомир, Јовановић Драгутина Илија, 
Јовић-Ђилас Рада Душанка, Каракушевић Ђорђа 
Светозар, Кевић Драгомира Петар, Клајн Самуила 
Рихард, Клима Станка Далибор, Климпл Јосипа 
Виктор, Лалић Стевана Живојин, Леро Сулејмана 
tUepo, Лијескић Василија Драгутин, Максимовић 
Радомира Велизар, Марковић Животе Илиј,а, Мар-
ковић-Кушаковић Драгутина Станислава, Матић 
^Дилана Радован, Матијашевић Јована Бранко, Ми-
хајловић Јована Љубица, Милић Станоја Димитрије, 
Милић Животе Радослав, Милошевић Крсте Божи-
дар, Мишчевић-Комадина Марка Софија, Николић 
Будимира Душан, Николић Обрада Душан, Нико-
лић-Вишњић Ђорђа Радмила, Петровић Аранђела 
Милица, Поповић Ђуре Драган, Поповић Стевана 
Петар, Познановић Боже Никола, Радовановић Дра-
гољуба Момчило, Рупчић Мате Адам, Сађил Антона 
Едуард, Сокић Светолика Станко, Станковић-Дими-
тријевић Светозара Верица, Стојановић-Михановић 
Милића Јелена, Шћеловић Властимира Љубомир, 
Шеган-Будимлић Лазара Вера, Томић Добривоја 
Љубиша, Урошевић Велибора Зоран, Воркапић 
Предрага Мирослав, Вучковић Данила Ђорђе, Ж и -
вановић Љубомира Миомир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дрпић Драгутина Јаков, Козић Гојимира Дејан, 
Николић Радомира Петар, Станишић Драгутина Сло-
бодан, Тубић-Тошић Светомира Ружица, Зоричић-
-Илић Момчила Светлана; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мајсторовић Ђоке Илија, Манић Војислава Мио-
драг, Рошин Јосипа Зорко; 

— За заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Богојевић Константина Момчило, Грбин Драго-
мира Ђока, Лукић Дејана Душан, Марковић Вито-
мира Милутин. Петровић Михајла Владимир, Попов 
Саве Стојан, Познић Томе Никола, Прванов Арка-
дија Сава, Сарваш Јожефа Јожесђ, Шнел Виктора 
Ирена. Видосављевић Јовановић Душана Надежда; 

— за Залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бокун Илије Васа, Митић Добросава Душан, 
Пекмезовић-Грујићић Ивана Добрила, Плејић Мир-
ка Влајко, Савановић Илије Млађа, Тодоров Кири-
ла Петар. 

Бр. 115 
23 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

391. Резолуција за основите на општествениот 
систем на информирањето — — — — 769 

392. Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи — — — 774 

393. Одлука за определување на средствата 
за јавно информирам,е на кои им е забра-
нето рекламирање на алкохолни пијачки 
и на тутунски преработки — — — — 774 

394. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Heim und Welt'4 774 

395. Решение за измена на Решението за ут-
врдување на лицата делегирани во Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и 
военитеi инвалиди — —' — — — — 775 

396. Договор за унапредување на заштитата 
на цивилните воени инвалиди — — — 775 

397. Договор за унапредување на заштитата 
на членовите на семејствата на лицата 
на задолжителна воена служба — — — 777 

398. Спогодба за производителските продажни 
цени за суров тутун од родот на 1979 го-
дина, по одделни сорти и класи на тутун 778 

399. Спогодба за промена на затечените цени 
на леани радијатори и на прибор за тие 
радијатори — — — — — — — — 779 

400. Спогодба за промена на затечените цени 
за мелен калиев фелдспат — — — — 780 

401. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите од електропорцелан — 780 

402. Спогодба за промена на затечените цени 
за порцелански садови за угостителство 
— стандарден декор — — — — — 780 

403. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани цевки, фазонски делови, прибор 
за канализација, жибо-спојпици и фазон-
ски парчиња за салонити — — — — 781 

404. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани парни водоводни и гасни арма-
т у р а вентили и надворешни делови на 
арматури — — — — — — — — 731 

405. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестна лепенка — — — — — — 781 

406. Спогодба за промена на затечените цени 
за карбоксилметилцелулоза — — — — 781 

407. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани водоводни цевки — — — — 782 

Одликувања — — —' — — — — — — 782 
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