
Четврток, 24 август 1972 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. XXVIII 

425. 
Врз основа на член 24, во врска со член 25 од 

Законот за Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОКРУГОТ И РАБОТАТА НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ 

1. Со оваа одлука се утврдува делокругот, начи-
нот на работата и основите на организацијата на 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
законодавни и правни работи, како самостојна 
стручна служба во Сојузниот извршен совет. 

2. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за законодавни и правни работи (во понатамошниот 
текст: Секретаријатот) врши стручни работи за по-
требите на Сојузниот извршен совет во постапката 
на подготвувањето на закони и други општи акти 
на Сојузната скупштина, што Советот ќ ги предлага 
на Скупштината, како и во постапката на подготву-
вањето на прописи и други општи акти што ги 
донесува Советот, и обезбедува стручно и методо-
лошко единство и согласност на овие прописи и 
други општи акти со Уставот и со сојузните закони. 

Секретаријатот ја следи состојбата на сојузното 
законодавство, на барање на Советот или по своја 
иницијатива, изнесвуа пред Сојузниот извршен со-
вет начелни и други прашања од значење за из-
градбата и остварувањето на единствените основи 
на правниот систем, и врши други стручни работи 
од надлежноста на Советот во врска со подготвува-
њето на прописи и со проучувањето на одделни 
правни прашања што ќе му ги одреди Советот. 

3. Во извршувањето на своиве задачи Секрета-
ријатот: 

1) на Сојузниот извршен совет му дава мислење 
и предлози за предлозите за донесување на закони, 
нацрти на закони, предлози на закони и други оп-
шти акти на Сојузната Скупштина, што Советот ft 
ги предлага на Сојузната скупшина, учествува во 
подготвувањето односно во утврдувањето на тек-
стот на тие акти според заклучок на Советот, и го 
следи претресувањето на тие акти во телата на 
Сојузната скупштина; 

2) на Советот му дава мислење и предлози за 
прописите и другите акти што тој ги донесува, а 
според заклучок на Советот подготвува такви акти 
или учествува во утврдувањето на нивниот текст; 

3) на Советот му дава мислење и предлози за 
предлозите за донесување на закони, нацрти на за-
кони, предлози на закони и други општи акти што 
Скупштината му ги доставува на Советот на мис-
лење; 

4) на Советот му дава мислење и предлози и за 
други материјали што се претресуваат на седни-
цата на Советот, а кои содржат заклучоци или 
предлози за понатамошната работа на Советот или 
за работата на сојузните органи на управата и со-
јузните оргнизации, како и мислење и предлози за 
.начелни и други прашања од значење за изград-
бата и единството на правниот систем. 

4. На сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации Секретаријатот им дава мислење 
за нацртите на прописи што тие ги донесуваат, како 
и за прописите што ги подготвуваат за потребите на 
Советот. 

5. Мислењата и предлозите за нацртите и пред-
лозите на прописи или други акти односно матери-
јалите од точка 3 на оваа одлука, Секретаријатот 
ги дава од гледиштето на нивната согласност со 
Уставот, единството на правниот систем и методо-
лошката и правната обработка, а за прописите од 
точка 4 на оваа одлука — и од гледиштето на нив-
ната согласност со сојузниот закон. 

6. Секретаријатот се грижи за објавувањето на 
прописите и другите акти во „Службен лист на 
СФРЈ", освен прописите и актите што ги донесува 
Сојузната скупштина. 

7. Во вршењето на работите од точ. 2 до 4 на 
оваа одлука, Секретаријатот соработува со сојузни-
те органи на управата, со сојузните организации, со 
соодветните стручни служби за законодавни пра-
шања во републичките и покраинските извршни со-
вети и со заинтересираните самоуправни и други 
организации и здруженија (Сојузот на синдикатите 
на Југославија, Стопанската комора на Југославија, 
Постојаната конференција на градовите и др.). 

Секретаријатот обезбедува соработка со Сојуз-
ниот правен совет, со Сојузниот економски совет и 
со Секретаријатот за законодавство на Сојузната 
скупштина, по начелни PI други поважни прашања 
на правниот систем, а со Секретаријатот за законо-
давство на Сојузната скупштина — по прашањата на 
единственото спроведување на начелата на мето-
долошката и правната обработка на прописите. 

8. Со работата на Секретаријатот раководи сек-
ретар. 

Секретарот го организира вршењето на работи-
те во Секретаријатот, го претставува Секретарија-
тот и е највисок дисциплински старешина на ра-
ботниците во Секретаријатот. 

Во поглед на засновувањето и престанокот на 
работниот однос на работниците во Секретаријатот, 
секретарот има права и должности на старешина 
на сојузен орган на управата. 

За својата работа и за работата на Секретари-
јатот секретарот му одговара на Сојузниот извршен 
совет. 

Во случај на отсутност или спреченост, секре-
тарот го заменува помошник-секретар кого што 
секретарот ќе го одреди во согласност и со Сојуз-
ниот извршен совет. 

9. Помошниците-секретари непосредно раководат 
со секторот на работата што ќе им го одреди секре-
тарот, и за својата работа нему му одговараат. 

10". Секретаријатот ги врши работите на својата 
основна дејност според програмата за работата што, 
во согласност со програмата за работата на Сојуз-
ниот извршен совет ја утврдува секретарот, по при-
бавеното мислење на Советот на работната заедница. 

11. Заради разгледување начелни и други по-
важни прашања од надлежноста на Секретаријатот 
и давање мислења и предлози на секретарот за тие 
прашања, во Секретаријатот постои колегиум. 

12. Внатрешната организација на Секретарија-
тот се утврдува според природата и обемот на ра-
ботите што Секретаријатот ги врши. 
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Внатрешната организација и начинот на рабо-
тата во Секретаријатот се утврдуваат така што да 
се обезбеди успешно и ефикасно вршење на рабо-
тите за потребите на Сојузниот извршен совет. 

Внатрешната организација и систематизацијата 
на работните места во Секретаријатот ги утврдува 
советот на работната заедница на Секретаријатот и 
секретарот. 

13. Работниците во Секретаријатот имаат исти 
права на самоуправување како и работните луѓе во 
сојузните органи на управата. 

Работниците во Секретаријатот сочинуваат по-
себна работна заедница. 

14. Средствата за работата на Секретаријатот се 
обезбедуваат посебно во буџетот на федерацијата во 
рамките на средствата за работата на Сојузниот из-
вршен совет. 

Наредбодавец за извршувањето на претсметката 
на Секретаријатот е секретарот. 

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

P. п. бр. 139 > 
17 август 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

426. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

1. Цените на производите и услугите од над-
лежноста на федерацијата, што по 26 ноември 1972 
година се зголемени со посебните одлуки на Сојуз-
ниот извршен совет и со измените и дополненијата 
на Одлуката за максимирање на цените на сите 
производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 
28/72, 30/72, 31/72, 35/72, и 38/72), важат и натаму ка-
ко максимирани цени. 

Цените на другиве производи и услуги од над-
лежноста на федералната, што се максимирани со 
Одлуката за максимирање на цените на сите про-
изводи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/71), се сметаат како затечени цени. Овие цени 
можат да се менуваат со спогодување на претстав-
ниците на производителите односно вршителите на 
услугите со претставниците на потрошувачите — 
купувачите на производите и услугите, на начинот 
и по постапката предвидени во чл. 22 до 26 од За-
конот за општествената контрола на цените и во 
Уредбата за начинот и постапката за склучување на 
спогодбите за промена на затечените цени на про-
изводите и услугите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/72), во согласност со Сојузниот завод за цени, а 
врз основа на утврдената политика на цените. 

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

P. п. бр. 138 
17 август 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

427. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ЗА 1972 ГОДИНА 

1. За увоз на резервни делови за одржување и 
ремонт на патнички моторни возила се утврдува 
посебен износ на глобалната девизна квота за 1972 
година од 17,000.000 динари во девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања. 

2. Средствата на посебниот износ на глобалната 
девизна квота од точка 1 на оваа одлука им се рас-
пределуваат на републиките и автономните покра-
ини сразмерно на просечниот процент на учеството 
на авторемонтните претпријатија, на сервисните прет-
пријатија и на основните организации на здруже-
ниот труд за одржување и ремонт на патнички 
возила во составот на трговските претпријатија 
регистрирани за промет на патнички возила (во 
понатамошниот текст: работните организации) на 
републиката и автономната покраина — во вкупен 
приход, доход и број на вработените во овие орга-
низации во Југославија, а според податоците од 
завршните сметки на тие организации за 1971 го-
дина. 

3. Средствата од точка 1 работните организации 
ги распределуваат договорно во рамките на стопан-
ската комора на републиката и стопанската комора 
на автономната покраина според критериумите што 
тие самите ќе ги утврдат. 

4. АКО работните организации не го постигнат 
договорот од точка 3 на оваа одлука, распределбата 
ќе ја изврши надлежниот орган на републиката од-
носно автономната покраина, врз основа на извеш-
тајот и мислењето на стопанската комора на репуб-
ликата односно автономната покраина. 

5. По извршената распределба на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота, стопанската ко-
мора на републиката односно автономната покраина 
му доставува извештај за извршената распределба, 
со соодветната документација, на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија. 

Ако распределбата на глобалната девизна квота 
ја извршил надлежниот републички односно покра-
ински орган, извештајот од став 1 на оваа точка го 
поднесува тој орган. 

6. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија на секоја работна организација, која според 
одредбите на оваа одлука има право на средства на 
глобалната девизна квота, ќе ќ издаде решение за 
височината на девизната квота што ќ припаѓа. 

7. Неискористениот износ на глобалната девиз-
на квота за 1972 година за увоз на резервни делови 
за патнички возила може да се користи во наред-
ната година. 

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

R п. бр. 140 
17 август 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал ВисдиЅ, е. р. 
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428. 

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците 
за службени патувања во странство што на сојуз-
ните органи на управата им се признаваат во ма-
теријални трошоци („Службен лист на СФРЈ" бр. 
23/65 и 27/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО 
СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за износите на дневниците за 
службено патување во. странство што на сојузните 
органи на управата им се признаваат во материјал-
ни трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/69) во 
точка 1 се вршат измени на валутите во кои се од-
редени дневниците за службени патувања во след-
ните странски земји, така што изменетиот текст да 
гласи; 

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

P. п, бр. 137 
17 август 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

429. 

Врз оонова на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,D|E ZEIT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Zeit" број 30, од 28 јули 
1972 година, кој излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/69 
9 август 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

430. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD 

TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „International Herald Tribune", 
бр. 27.852 од 2 август 1972 година, бр. 27.853 од 3 ав-
густ 1972 година и бр. 27.854 од 4 август 1972 година, 
кој излегува на англиски јазик во Париз, Франција. 

Бр, 650-4-1/11 
9 август 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 
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431. 

Брз основа на точка 1 од Одлуката за одреду«* 
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, а по претходно прибавено™ 
мислење од Стопанската комора на Југославија, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972, 

ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72 и 41/72) во 
точка 2 одредба под 1 Репродукциони материјали, 
под редниот број 11 во колона 4 бројот: „310.000" се 
заменува со бројот: „360.000", 

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

П. бр. 11007/2 
17 август 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

У К А З И 

Брз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦЕНТРАЛНО-АФРИЧК АТ А 
РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦЕНТРА ДНО -АФРИЧКА-

ТА РЕПУБЛИКА 

I 

Се отповикува 
Стефановски Никола од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Централно-
-афричката Република. 

II 

Се назначува 
Емини Џавид, советник во Сојузниот секретари-

јат за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Централно-афричката 
Република, со седиште во Бразавил. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 19 
26 јули 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
425. Одлука за делокругот и работата на Сек-

ретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за законодавни и правни работи — — 865 

426. Одлука за формирањето на цените на 
производите и услугите — — — — — 866 

427. Одлука за утврдување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота за увоз на 
резервни делови за патнички моторни во-
зила за 1972 година — — — — — — 866 

428. Решение за измена на Решението за изно-
сите на дневниците за службено патување 
во странство што на сојузните органи на 
управата им се признаваат во материјал-
ни трошоци — — — — — — — — 867 

429. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Die Zeit" — — — 867 

430. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „International Herald 
Tribune" — — — — — — — — 867 

431. Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти и де-
визните контингенти за увоз на стоки во 
1972 година — — — — — — — — 868 

Укази — — — .— — — — — — — 868 

Меѓународни договори — — — — — — 449 
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
Издавач: Новинска установа „Службен лист вџ СФ РЈ**, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 

— Директор в главев п одговорев уредник Исо Бару*. Улица Јована Ристика бр, 1 
Печат« Београдски графичка завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. IT 


