
„СЛУЖБЕН л и с т НА СФРЈ" изле-
гува во . издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
вив. — Огласи според тарифата. — 
Жиро сметка каЈ Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Леток, 25 април 1980 

БЕЛГРАД 

БРОЈ-20 ГОД. XXXVI 

Цена на овој број е 36 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. Рок за рекламации 15 дена. 
— Редакција: Улица Јована Ристика 
бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: 
централа 650-155; Уредништво 651-855; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

378. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77 и 
62/79), Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ на седницата од 14 април 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право 
на надомест за користење автомобил во лична соп-
ственост за службени цели ако го користи на пату-
вање преземено по одлука од телото на Собранието 
на СФРЈ или од неговите собори, од нивните прет-
седатели или од претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право 
на надомест за користење автомобил во лична соп-
ственост за службени цели на патувања преземени 
од местото на живеалиштето, заради вршење на деле-
гатската функција, на територијата на републигата, 
односно на автономната покраина во која е избран 
за делегат во Собранието на СФРЈ. 

Правото од став 1 на оваа точка го имаат деле-
гатите во Собранието на СФРЈ во вршењето на деле-
гатската функција и при заминување и враќање до 
и од железничка или од автобуска станица, односно 
најблискиот аеродром. 

3. Надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука изне-
сува 4,00 динари по еден поминат километар. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите и 
начинот на остварувањето на правото на делегатите 
во Собранието на СФРЈ на надомест за користење 
автомобил во лична сопственост за службени цели 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/79). 

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

Бр. 111-39/80-013 
14 април 1980 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ1 

Претседател, 
Рајко Гаговић, е. р. 

379. 

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 се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју -
гославија на весникот „Corriere della sera", број 
70 од 26 март 1980 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Нат лиј а. 

Бр. 650-1-12/533 
9 април 1980 година 

Белград 

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

380. 

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 се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FIGARO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на весникот „Figaro", од 29/30 од март 
1980 година, што излегува на француски јазик во 
Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/544 
9 апрт 'т ' 1°80 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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381. 
Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 

и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на 
Сојузниот комитет за труд. здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧА-
ЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, 

ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите 

за супа, пекарскиот кгасец. прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адити-
вите („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63, 2/04, 25/65, 50/66, 10/67, 15/68, 53/69, 27/71, 8/75 и 58/77) во член 
115 во точка 1, табелата се менува и гласи: 

.,1) бои растворливи во вода: 

Хемиски назив Трговски назив Тон на 
бојата 

Број спо-
ред Schulz-

овите 
таблици 

Број на 
„Colour-

index"-0T 

1 2 3 4 5 

а) 1-амино бензол-4-сулфонска киселина-1 
(4-сулфофенил)-5-пиразолон-3-карбоиска 
киселина (натриумова сол) 

— Tartrazin 
— Jaune Tartrigue 
— Tartrazine 

жолт 737 640 

б) Кинофталон-дисулфонска киселина (натри-
умови сол) 

— Cbinolingelb 
r - Quinoline yellow 

жолт 918 801 

в) 1-аминонафталин-4~сулфонска киселина-1-
-оксинафталин-4-сулфонска киселина (на-
триумова сол) 

— Azorubin црвен 208 179 

г) 1-аминонафталин-4-сулфонска киселина--2-
-оксинафталин-3,6 дисулфонска киселина 
(натриумова сол) 

— Amaranth 
— Naphlolrot 

црвен 212 184 

д) 1-аминонафталин-4-сулфонска киселина-2-
-оксипафталин-6,8 дисулфонска киселина 
(натриумова сол) 

— Cochenillerot A 
— Coccine nouvelle 

црЕен 213 185 

ѓ) 1-аминобензол-4~сулфонска киселина-2-ок-
синафталин-6-сулфонска киселина (натри-
умова сол) 

— Gelborange S 

— Jaune orange 

портокалов 

— Sunset yellow 
F.C.F. 

— Patenblan V син 826 42051 
е) Индигодисулфонска киселина — Indigo tin IA 

— Indigocarmine 
син 1309 1180 

ж) 1-аминобензол-4-сулфонска киселина-1-
-аминонафталин-7-сулфонска киселина-1-
~ацетиламино-8-нафтол-4 ;6-дисулфонска 
киселина (натриумова сол) 

— Brillant-
-schwarz BN 

црн 

Точка 2 се брише. 
Досегашната точка 3 станува точка 2. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 16-12585/1 
17 јули 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизацпј а 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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382. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА МОСТОВИ 

НА ШИНСКИ В А Ш 

Член 1 
Со озој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи за проектирање и изведување на мостови 
на шински ваги, заради обезбедување на метролош-
ките особини и сигурноста на статичко мерење на 
стандардни шински возила наменети за превоз на 
стоки (товарни коли), кои сообраќаат на пругите во 
внатрешниот и меѓународниот сообраќај. 

Член 2 
Под технички нормативи, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат максималната можност за 
мерење (мерење на масата) и должината и широчи-
ната на мостот на вагата. 

Член 3 
Под максимална можност за мерење, во смисла 

на овој правилник, се подразбира можност за ме-
рење на шински возила наменети за превоз на сто-
ки чија маса не ја преминува таа вредност, додека 
под носивост на мостот се подразбира можност за 
преминување на шинско ' возило со максимална 
маса. 

Член 4 
Должината на мостот на шинската вага е зави-

сна од растојанието на оските на крајните оски на 
шинските возила наменети за превоз на стоки и од 
максималната можност за мерење и изнесува: 

Максимална можност Должина на мостот на 
за мерење kg вагата во метра 

50.000 10. 
100.000 18, 20, 22 

Мостовите на вагата од 18, 20 и 22 метра можат 
да се изработуваат од 1, 2 или од повеќе делови 
(спрегнати ваги). 

Спрегнатите ваги од став 2 на овој член се со-
стојат од два или од повеќе мостови кои на заедни-
чки колосек се поставени еден зад друг, со заедни-
чка мерна направа која овозможува поединечно 
или групно мерење. 

Член 5 
Широчината на мостот на вагата зависи од ши-

рочината на колосекот. За нормален колосек, кој се 
означува со (п) широчината на колосекот изнесува 
1,435 mm, а ако колосекот не е нормален тогаш во 
заграда се става широчината на колосекот. 

Под должина на мостот се подразбира: 
1) за ваги со прекинат колосек — должината на 

шините на мостот на вагата; 
2) за ваги без прекинат колосек — должината 

на помошните ШПИРТ на мостот; 
3) за спрегнати ваги од член 4 став 2 на овој 

правилник — збирот на должините на мостовите и 
меѓупросторите. 

Член 6 
Во техничката документација мораат да се на-

значат максималната можност за мерење и должи-
ната и широчината на мостот на вагата (видот на 
колосекот), согласно со одредбите на овој правил-
ник (на пример: спрегната шинска вага, 100.000 kg, 
20 (8 + 12), (п) или комбинирана вага, 100.000 kg, 18 
(8 + 10) х 3 п. 

Член 7 
Одредбите на ово^ правилник се однесуваат и 

на мостови од комбинирани друмско-шински ваги со 
тоа што широчината на мостот мора да биде 3 метра. 

Член 8 
Овој правилник нема да се применува на мо-

стови од шински и комбинирани друмско-шински 
ваги чија изградба е започната, односно купување 
извршено пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0202-263/3 
8 април 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали* 

Милисав Воичиќ, е. р. 

383. 
Врз основа на член 56 став 2 од Уставот на 

СФРЈ и член 389 став 6 од Законот за здружениот 
труд, Самоуправната интересна заедница за желез-
нички сообраќај на СР Босна и Херцеговина, Само-
управната интересна заедница за железнички и 
лучки сообраќај на СР Словенија, Самоуправната 
интересна заедница за железнички сообраќај за по-
драчјето на СР Србија без покраините, Самоуправ-
ната интересна заедница за железнички промет на 
СР Хрватска, Самоуправната интересна заедница 
за железнички сообраќај на САП Војводина, Само-
управната интересна заедница за железнички сооб-
раќај на СР Македонија, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

СООБРАКАЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со цел за развивање и унапредување на соци-
јалистичките самоуправни општествено-екоиомски 
односи и заради договарање и самоуправно спогоду-
вање за прашањата од заеднички интерес за ко-
рисниците и давателите на железнички транспор-
тни услуги, за кои општествено и економски не е 
целесообразно да се решаваат во републиките и 
автономните потеран ни без претходно усогласување, 
а се однесуваат на: усогласување на работата и 
развојот ка железницата; .подобрување на квали-
тетот на транспортните услуги; обезбедување вли-
јание од корисниците на услугите врз работата и 
развојот на железницата според нивните вистински 
потреби; создавање и унапредување на општите ус-
лови за стопанисување како и на размена на искус-
тва по определени прашања, самоуправните инте-
ресни заедници за железнички сообраќај на репуб-
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Никите и на автономните покраини (во понатамош-
ниот текст: здружени заедници) се здружуваат и 
основаат Сојуз на самоуправните интересни заед-
ници за железнички сообраќај на Југославија (во 
понатамошниот текст: Сојуз на заедниците). 

ј Член 2 
Во Сојузот на заедниците поблиску се повр-

зуваат интересите и целите на корисниците и на 
давателите на превозни услуги, и преку самоуправно 
спогодување и договарање се решаваат и се усо-
гласуваат сите прашања од општ интерес за разво-
јот на железничкиот сообраќај. 

ПОУДОБНИ основи и принципи врз кои се изгра-
дуваат и се засноваат меѓусебните односи на здру-
жените заедници во Сојузот на заедниците се рам-
ноправност, заемност, солидарност и заедништво на 
интересите на давателите и на корисниците на пре-^ 
возни услуги. 

Врз така договорените односи, со оваа самоуп-
равна спогодба, со статутот на Сојузот на заед-

, ниците и со други општи акти, здружените заедни-
ци ги засноваат своите права, обврски и одговор-
ности во Сојузот на заедниците. 

Член 3 
Здружените заедници во Сојузот на заедници-

те, со извршувањето на договорените работи и за -
дачи ја остваруваат политиката утврдена со опште-
ствениот план на Југославија, со годишните резолу-
ции за Спроведување на Општествениот план на Ју -
гославија, со Општествениот договор за сообраќај-
ната политика на Југославија, како и со други до-
говори и самоуправни спогодби што Сојузот на за-
едниците ги склучил или им пристапил. 

Член 4 
Сојузот на заедниците донесува програма за 

својата работа. 
Заради реализација на заеднички утврдената 

политика во доменот на работата и развојот на ж е -
лезничкиот сообраќај, а врз основа на усогласе-
ните планови и програми на здружените заедници, 
во рамките на Сојузот на заедниците се иницира 
и се забрзува здружувањето на трудот и средства-
та на давателите и на корисниците на железнички 
услуги, на општествено-политичките заедници и на 
други самоуправни интересни заедници и органи-
зации, со тоа што Сојузот на заедниците не може 
да врши права на инвеститор. 

Начинот на здружување на средствата, нивниот 
карактер и намената, како и начинот на реализација 
на здружените средства се утврдувааат со посебна 
самоуправна спогодба. 

Член 5 
Во извршувањето на договорените работи од 

програмата за својата работа, Сојузот на заедници-
те соработува со Собранието на СФРЈ, со Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски и со други заинтере-
сирани органи на сојузната управа, со Стопанската 
комора на Југославија, со општествено-политинки-
те организации, со самоуправните организации и 
заедници, со здруженијата, како и со стружни и на-
учни организации што се занимаваат со прашања од 
областа на сообраќајот. 

Заедницата на Југословенските железници (во 
понатамошниот текст: Ј Ж , учествува во работата 
на собранието на Сојузот на заедниците и другите не-
гови органи, со поднесување предлози и други ма-
теријали за кои таа има интерес. Ова учество таа 
го остварува преку своето собрание. 

Член 6 
Како прашања од заеднички интерес за разгле-

дување во Сојузот на заедниците можат да бидат 
и други прашања што ќе ги предложи одделна зд-
ружена заедница или повеќе заедници. 

Здружените заедници во Сојузот на заедни-
ците даваат иницијатива за преземање мерки и ак -
ции заради подобрување на условите на стопани-
сување на железничкиот сообраќај, за донесување 
на системски мерки, општествени договори и само-
управни спогодби, што се од значење за работата и 
развојот на железничкиот сообраќај, како и за раз-
гледување на нацртите на прописите кои се од ин-
терес за таа гранка на сообраќајот, па во врска со 
тоа, по потреба, даваат свои мислења, забелешки и 
предлози. 

Член 7 
Сојузот на заедниците е општествено правно 

лице, со права, обврски и одговорности што ги има 
врз основа на Уставот на СФРЈ, законите, одред-
бите на оваа самоуправна спогодба и статутот на 
Сојузот на заедниците. 

Член 8 
Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 
Начинот на остварувањето јавност во работата 

на Сојузот на заедниците се утврдува со статутот и 
со други самоуправни општи акти на Сојузот на за-
едниците. 

Член 9 
Називот на Сојузот на заедниците_ гласи: 
Сојуз на самоуправните интересни заедници за 

железнички сообраќај на Југославија. * 
Седиштето на Сојузот на заедниците е во Бел-

град. 
Член 10 

Со Сојузот на заедниците управуваат здру-
жените заедници врз принципите на делегатскиот 
систем. 

Член .11 
Сојузот на заедниците го претставува претсе-

давачот на претседателството на Собранието на 
Сојузот на заедниците, а го застапува секретарот 
на Сојузот на заедниците. 

Член 12 
Сојузот на заедниците има статут кој не може 

да биде во спротивност со одредбите на оваа само-
управна спогодба. 

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску 
се регулираат прашањата и односите што се утвр-
дени со оваа самоуправна спогодба, прашањата и 
односите за кои со оваа спогодба е предвидено де-
ка ќе се регулираат со статутот, како и други пра-
шања што се од значење за остварувањето па цели-
те на Сојузот на заедниците. 

II. РАБОТИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ 

Член 13 
Во согласност со целите наведеш! во член 1 на 

оваа самоуправна спогодба, здружените заедници 
во Сојузот на заедниците: 

1) самоуправно се спогодуваат и договараат за 
утврдување на заедничката политика за развој на 
железничкиот сообраќај во согласност со потребите 
и интересите на корисниците и на давателите на 
железнички услуги настојувајќи, со развивање на 
интегрален транспорт, посебно на магистралните, 
меѓународните и на други основни правци, да се 
обезбеди квалитетна и комплетна услуга, имајќи 
г«о при тоа предвид зголемувањето на обемот на ра-
ботата, намалувањето на вкупните трошоци на ра-
ботењето, како и намалувањето на учеството на 
превозните трошоци во цената на превозот, 

2) самоуправно се спогодуваат и договараат за 
мерките и акциите во врска со утврдувањето и 
спроведувањето на договорот за основите на оп-
штествениот план на Југославија, што се однесува 
на железничкиот сообраќај и на другите договори 
од значење за давателите и корисниците на превоз-
ни услуги; 
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3) ја разгледуваат економската положба и ус-
ловите на стопанисување во железничкиот сообра-
ка ј и врз основа на тоа, на надлежните органи им 
предлагат системски решенија за подорбување и 
изедначување на условите на стопанисување во 
рамките на стопанството во однос на другите гран-
ки на сообраќајот, како и внатре во железничкиот 
сообраќај, подразбирајќи притоа и разгледување 
на економската положба на корисниците на прево-
зни услуги; 

4) врз основа на заеднички утврдената поли-
тика ги усогласуваат плановите и програмите за 
развој и врз основа на тоа, даваат иницијативи за 
договарање и обезбедување потребни средства за 
финансирање на заеднички договорените планови 
и програми во Сојузот на заедниците; 

5) самоуправно се спогодуваат и договараат за 
утврдување на критериумите и на заедничката по-
литика на цените на превозот во железничкиот соо-
браќај, во согласност со општо прифатената поли-
тика на цените; 

6) се договараат и се поврзуваат со други само-
управни интересни .заедници, со органи и органи-
зации, а особено во областа на сообраќајот, заради 
спроведување на политиката на интегрален тран-
спорт и создавање на што покомплетни и поквали-
тетни превозни ус лут и; 

7) се договараат за мерки и акции што се од 
интерес за здружените заедници, а се однесуваат 
на прашања на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита; 

8) се договараат за обезбедување размена на 
информации на здружените^ заедници за сите пра-
шања од нивниот делокруг, за рамена на искуства 
и давање меѓусебна стручна помош; 

9) се договраат за усогласување на акциите за 
унапредување на заштитата на човековата средина 
So врска со функционирањето на системот на ж е -
лезничкиот сообраќај. 

Во Сојузот на заедниците можат да се раз-
гледуваат и други прашања од заеднички интерес 
што ќи ги постават, односно преземат здружените 
заедници, Собранието на Заедницата на Ј Ж , како 
и надлежните сојузни органи и организации. 

Член 14 
Функцијата на Сојузот на заедниците се оства-

рува со договарање на делегациите во собранието 
на Сојузот на заедниците врз начелата на рамно-
правност на делегациите. 

Член 15 * 
Стручните работи на Сол узет на заедниците мо-

жат да и се доверат на Работната заедница на стр-
ручните служби на Заедницата на Ј Ж или па неко-
ја друга научна и стручна установа, односно орга-
низација. 

Вршењето на стручните работи од став 1 на 
овој член за Сојузот на заедниците од страна на 
други организации на здружен труд или заедници, 
ќе се регулира со посебна самоуправна спогодба 
или со договор. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ 

1. Собрание вта Сојузот на заедниците 

Член 16 
Орган на самоуправувањето на Сојузот на заед-

ниците е собранието на Сојузот на заедниците. 
За собранието на Сојузот на заедниците, здру-

жените заедници на републиките и на автономните 
покраини формираат делегации од давателите и 
од корисниците на услугите врз паритетен принцип. 

Член 17 
Здружените заедници, во собранието на Сојузот 

на заедниците, избираат делегација од четири де-
легати од редовите на давателите и на корисници-
те на услугите, на начинот и според постапката 
утврдена со нивните самоуправни акти. 

Член 18 
Мандатот на делегатот во делегацијата на здру-

жената заедница во собранието на СОЈУЗОТ на зае-
дниците трае исто колку што трае неговиот мандат 
по здружената заедница што го делегирала. 

Член 39 
Делегатите во собранието на Сојузот на заедни-

ците ги извршуваат своите делегатски должности 
врз основа на насоките на својата делегатска осно-
ва, оваа самоуправна спогодба и статутот на Соју-
зот на заедниците. 

Член 20 
Собранието на Сојузот на заедниците ги извр-ч 

шува следните работи: 
1) ги врши работите предвидени во член 13 на 

оваа самоуправна спогодба; 
2) избира претседателство и претседавач на' 

претседателството на собранието на СОЈУЗОТ на 
заедниците; 

3) донесува статут и други самоуправни општи 
акти на Сојузот на заедниците: 

4) донесува програма за работа на собранието, 
финансиски план и завршна сметка на СОЈУЗОТ на 
заедниците; 

5) го разгледува извештајот за својата работа 
и за работата на неговите органи; 

6) го именува и разрешува секретарот на СОЈУЗОВ 
на заедниците', 

7) донесува деловник за својата работа; 
8) врши и други работи определени со законот, 

со оваа самоуправна спогодба и со статутот на Со-* 
јузот на заедниците. j 

Член 21 
Во собранието на Сојузот на заедниците се по* 

стигаат договори и се донесуваат заклучоци врз 
основа на усогласените ставови на сите делегации. 

Во договарањето, заземањето ставови и во ЈЦО̂  
несувањето закпучоци сите делегации се рамно-
правни и секоја од нив има по еден глас. 

Ако за одделно прашање не . се постигне сог-
ласност на делегациите, "се спроведува постапка на 
усогласување на ставовите. 

Начинот и постапката на усогласување на ста-
вовите на делегациите се уредуваат со статутот на 
Сојузот на заедниците и со деловникот за работа на 
собранието. 

Член 22 
За проучување на одделни.прашања од делокру-

гот на својата работа и за подготвување мислења 
и предлози, собранието на Сојузот на заедниците 
може да^ формира одбори или комисии. 

Задачите и начинот на работата на овие тела 
ги утврдува собранието на Сојузот на заедниците 
со актот за нивното основање. 

2. Претседателство на собранието на Сојузот на 
заедниците 

Член 23 
Собранието на Сојузот на заедниците избира' 

претседа ге летео од редовите на делегациите на зд-
ружените заедници. 
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Мандатот на членовите на претседателството 
и на нивните заменици трае исто колку што трае и 
нивниот мандат во здружената заедница што ги де-
легирала. 

Член 21 
Претседателството на собранието на Сојузот на 

заедниците е колективен орган на собранието на 
Сојузот на заедниците. 

Претседателството на собранието на Сојузот 
на заедниците (во понатамошниот текст: претседа-
телство на собранието) има 8 членови и исто толку 
заменици. 

Во претседателството на собранието на Сојузот 
на заедниците, на предлог од здружената заедница 
се избира по еден член и по еден заменик. 

Собранието на Сојузот на заедниците, од редот 
на членовите на претседателството избира претсе-
давач на претседателството и негов заменик по 
принципот на редоследот, со кој се обезбедува за 
секој нареден период да бидат избирани од друга 
република, односно од друга автономна покраина. 

Нивната функција трас една година. 
Претседавачот на претседателството во исто 

време е и претседавач на собранието на Сојузот на 
заедниците. 

Член 25 
Претседателството на собранието на Сојузот на 

заедниците за својата работа одговара на собранието 
на Сојузот на заедниците. 

Член 26 
Претседателството на собранието на 'Сојузот на 

заедниците ги врши следните работи: 
1) ги подготвува седниците на собранието на Со-

јузот на заедниците и ги разгледува материјалите 
предвидени за дневниот ред на собранието; 

2) го подготвува и го утврдува предлогот на ста-
тутот на Сојузот на заедниците и на дрхтите само-
управни општи акти што ги донесува собра штето на 
Сојузот на заедниците; 

ЗЈ ги разгледз'ва предлозите на програмите за 
развој и за тоа на собранието му дава свое мислење; 

4) го следи спроведувањето на плановите и про-
грамите за развој на Сојузот на заедниците и пред-
лага потребни мерки за нивна реализација; 

5) го следи спроведувањето на договорите и за-
клучоците донесени во собранието на Сојузот на 
заедниците; 

6) на собранието на Сојузот на заедниците му 
поднесува извештај за својата работа; 

7) врши и други работи што ги определува со-
бранието на Сојузот на заедниците. 

IV. СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 27 
Сојузот на заедниците има секретар. 

Секретарот го именува и го разрешува собрание-
то на Сојузот на заедниците. 

Условите и постапката за именување и за раз-
решување на секретарот, начинот на изборот и тра-
ењето на мандатот, како и поблиски одредби за де-
локругот на работата се утврдуваат со статутот на 
Сојузот на заедниците. 

V. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 

Член 28 
Заради ост вару вање и заштита на самоуправ-

ните права и интереси, заради контрола на оствару-
вањето на целите и на извршувањето на работите 
на Сојузот на заедниците утврдени со оваа самоуп-
равна спогодба и со други самоуправни акти, во Со-

јузот на заедниците се формира Одбор за самоуп-
равна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола како орган 
на Сојузот на заедниците во својата работа е неза-
висен. 

Одборот за самоуправна контрола има право и 
должност, за забележаните појави и за своите на-
оди да ги известува собранието на Сојузот на заед-
ниците и собранијата на здружените заедници, од-
носно органите што во Сојузот на заедниците се над-
лежни тие појави да ги отстранат. 

Член 29 
Секоја здружена заедница во Одборот за само-

управна контрола избира по еден член и негов за-
меник, коешто не можат да бидат од редовите на 
делегацијата во собранието на Сојузот на заедни-
ците. 

Извештај за својата работа Одборот за само-
управна контрола поднесува до собранијата на 
здружените заедници и до собранието на Сојузот на 
заедниците. 

Член 30 
Организацијата, надлежноста, делокругот на ра-

ботата и другите прашања од значење за работата 
на Одборот за самоуправна контрола се регулираат 
со статусот на Сојузот на заедниците, односно со де-
ловникот за работа на Одборот за самоуправна кон-
трола. 

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 31 
Средствата потребни за работа на Сојузот на 

заедниците (средства за функционални трошоци за 
работната заедница која врши работи од заеднички 
интерес, за подготвување, организирање и одржува-
ње на седниците на собранието на Сојузот на заед-
ниците, на Претседателството на собранието и на 
нивните органи, како и за другите заеднички утвр-
дени потреби) се обезбедуваат од придонесот на 
здружените заедници во согласност со доходот со 
кој нивните републики, односно автономни покра-
ини учествуваат во националниот доход на Југосла-
вија, 

, Височината на потребните средства се утврдува 
врз основа на програмата за работа и на финанси-
скиот план на Сојузот на заедниците. 

VII. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВ-

НИТЕ ОПШТИ АКТИ 

Член 32 
Предлог за измена и дополнение на оваа само-

управна спогодба може да поднесе секоја здружена 
заедница. 

Предлогот од став 1 на овој член го разгледува 
собранието на Сојузот на заедниците, и заедно со 
своето мислење им го доставува на здружените з а - # 
едници. 

Здружените заедници се должни да се изјаснат 
за предлогот од став 1 на овој член во рок што за-
еднички го утврдиле на собранието на Сојузот на 
заедниците по ова прашање. 

Собранието на Сојузот на заедниците може и 
по сопствена иницијатива да поднесе предлог за 
измена и дополнение на оваа самоуправна спогодба. 

Предлогот за измени и дополненија на оваа са-
моуправна спогодба мора да содржи и образложе-
ние. 

Член 33 
Ако сите здружени заедници се согласат со пред-

ложените измени и дополненија, собранието на Со-



Петок, 25 април 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 — Страна 7 

јузот на заедниците го утврдува текстот на пред-
логот на самоуправната спогодба за измени и до-
полненија на самоуправната спогодба и им го до-
ставува на здружените заедници на усвојување и 
потпишување. 

Член 34 
Ако во поглед на предложените измени и до-

полненија здружените заедници немаат усогласени 
ставови, ќе се спроведе постапка за усогласување 
на начинот утврден со статутот на Сојузот на заед-
ниците, БО согласност со член 21 од оваа самоуправ-
на спогодба. 

Член 35 
, ., Изработката на нацртот на статутот или на други 

самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, 
како и нивните измени и дополненија можат да му 
се. доверат на одбор, комисија или на работна гру-
па што ќе ги определи собранието на Сојузот на 
заедниците. 

Член 36 
Нацртот на статутот или на друг самоуправен 

општ акт, собранието на Сојузот на заедниците ќе 
им ги достави на здружените заедници пред одр-
жувањето на седницата на собранието на Сојузот на 
заедниците на која ќе се расправа за тој акт, во ро-
кот што здружените заедници заеднички го утвр-
диле. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Првата седница на собранието на Сојузот па за-

едниците избрано врз основа на оваа самоуправна 
спогодба, ќе се одржи по потпишувањето на самоу-
правната спогодба, а најдоцна во рок од два месеци 
од денот на потпишувањето на самоуправната спо-
годба. 

Првата седница на собранието на Сојузот на за-
едниците ќе ја свика Иницијативниот одбор за ос-
новање на Сојузот на заедниците. 

Член 38 
Верификација на мандатот на делегатите, од-

носно на делегациите избрани во собранието на Со-
јузот на заедниците, како и верификација на манда-
тот на членовите на Одборот за самоуправна кон-
трола, ќе се изврши на првата седница на собрани-
ето на Сојузот на заедниците, односно на првата 
седница на Одборот за самоуправна контрола. 

Член 39 
Собранието на Сојузот на заедниците, во соглас-

ност со оваа самоуправна спогодба, ќе донесе статут 
на Сојузот на заедниците во рок од шсст месеци од 
денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна 
спогодба. 

Член 40 
Самоуправната интересна заедница за железни-

чки сообраќај и лучки претовар на СР Црна Гора и 
Самоуправната интересна заедница ^ за железнички 
сообраќај на САП Косово, од кога ќе бидат основа-
ни и конституирани, можат дополнително да му 
пристапат и да се здружат во Сојузот на заедни-
ците, по;* истите услови и процедура, како и порано 
здружените заедници. 

Член 41 
Оваа самоуправна спогодба се смета склучена 

кога ќе ја усвојат собранијата на здружените заед-
ници и кога ќе ја потпишат овластените претстав-
ници на тие заедници. 

Член 42 
Оваа самоуправна спогодба и нејзините изме-

ни и дополненија се објавуваат во „Службен лист 
на СФРЈ", 

Начинот на објавувањето на другите самоуправа 
ни општи акти на Сојузот на заедниците се уреду-
ва со статутот на Сојузот на заедниците. 

Член 43 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

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

Белград, 28 февруари 1980 година 

За Самоуправната интересна 
заедница за железнички сообра-
ќа ј на СР Босна и Херцеговина, 

Јован Безбрадица, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за железнички и лучки 

сообраќај на СР Словенија, 
Славко Залокар, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за железнички сообраќај 

на СР Србија без покраините, 
Петар Јовановиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за железнички промет на 

СР Хрватска, 
Јозо Петровиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за железнички сообраќај 

на САП Војводина, 
Јован Миливоевиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за железнички сообраќај 

на СР Македонија, 
Никола Хасановски, е. р. 

384. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производи-
телот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИРО-
ТЕХНИКА — ЗА МЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРИЧНИ 

МАШИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрушувачите на 14 јануари 1950 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за биротехника — за механички 
и електрични машини за пишување, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
може своите затечени продажни цени • да ги зго-
лемат во просек до 14°/о, а според Ценовникот што 
е,составен дел на Спогодбата. 

2. Во малопродажните цени од точка 1 на оваа 
спогодба, учеството за покритие на трошоците на 
прометот и другите услови на продажбата се во апт 
солутни износи, согласно со прописите. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 287 од 14 април 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „УНИС", Твор-
ница биро машина — Бугојно. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Шумадија" — Белград, „Младинска књига" — 
Љубљана, „Младост" — Загреб, „Свјетлост" — 
Сараево, „Астра" Љубљана, „Напријед" — Заг-
реб, „Просвета" — Белград и „Младина" — Скопје 

У К А З И 

Брз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, претседателот на Републиката до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШГЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА 

I 

Се отповикува 
Момчило Ву чековиќ од должноста извонреден 

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

И 

Се назначува 
Живко Кнежевиќ, ополномоштен министер вз 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ре -
публика Аргентина. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
Изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
8 априп 1980 година 

Белград 

По овластување 
од Претседателот на Републиката, 
потпретседател на Претседател-

ството на СФР Југославија, 
Лазар Колишевски, е. р. 

О Д Л И К О В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за истакнати резултати на оспособувањето 
на кадри за потребите на РВ и ПВО и на развива-
ње на воздухопловни воени мисли 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Командно-штабна академија РВ и ПВО. 

Бр. 99 
13 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страта 

378. Одлука за условите и начинот на оства-
рување на правото на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ на надомест за кори-
стење на автомобил во лична сопственост 
за службени цели — — — — — — 777 

379. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Corriere delta 

380. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Figaro" — — 777 

381. Правилник за измена на Правилникот за 
квалитетот на кафето и сурогатите нЈа ка-
фе, чајот, зачините, концентратите за 
супа, пекарскиот квасец, прашокот за пе-
чиво, прашокот за пудинг, диететските 
производи и адитивите — — — — — 778 

382. Правилник за техничките нормативи за 
мостови на шински ваги — — — — 779 

383. Самоуправна спогодба за основање Сојуз 
на самоуправните интересни заедници за 
железнички сообраќај на Југославија — 779 

384. Спогодба за промена на затечените цени 
за биротехника — за механички и елек-
трични машини за пишување — — — 783 

Укази — — — __ — — — — — — 784 

Одликувања — — — — — — — — 784 


