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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб- * 
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА БЕРНСКАТА КОНВЕН-

ЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

Се прогласува Законот за ратификација на Бернската конвенција за заштита на , 
книжевни и уметнички дела, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 12 март 1975 година. - • 

ПР бр. 383 
12 март 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Рецубликата, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА БЕРЕТКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КНИЖЕВНИ 

И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 
/ Член 1 

Се ратификува Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела, 
ревидирана во Париз на 24 јули 1971 година, во оригинал на француски и англиски јазик, 
со задржување на погодностите од порано формулираната резерва на член 8 од Кон-
венцијата во поглед на правата за преведување. 

Член 2 
Текстот на Бернската конвенција во оригинал на. француски јазик и во превод на 

македонски јазик гласи: 

CONVENTION DE BERNE 
POUR LA PROTECTION DES OEUVRES LITTE-

RAIRES ET ARTISTIQUES 

du 9 septembre 1886, 

complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin 
le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 
1914 et revisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 
26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris 

le 24 juillet 1971 

Les pays de l'Union, également animés du désir 
de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uni-
former que possible les droits des auteurs' sur leurs 
oeuvres littéraires et artistiques, 

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЗАШТИТА НА КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ 

ДЕЛА 

од 9 септември 1886 година, 

дополнета во Париз на 4 мај 1896, изменета во Бер-
лин на 13 ноември 1908, дополнета во Берн на 20 
март 1914, изменета во Рим на 2 јуни 1928, во Бри-
сел на 26 јуни 1948, во Стокхолм на 14 јули 1967 и во 

Париз на 24 јули 1971 година 

Земјите на Унијата еднакво проникнати од жел-
бата што е можно поефикасно и поеднообразно да 
се заштитат правата на авторите на нивните кни-
жевни и уметнички дела, 
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Reconnaissant l'importance des travaux de la Con-
férence de révision tenue à Stockholm en 1967, 

Ont résolu de reviser l'Acte adopté par la Con-
férence de Stockholm, tout en laissant sans chan-
gement les articles 1 à 20 çt 22 à 26 de cet Acte. 

En conséquence, les Pienipolentiaires soussignés, 
après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus 
en bonne et due forme, sent convenus de ce qui suit: 

признавајќи го значењето на работата на Кон-
ференцијата за ревизија одржана во Стоххолм вз 
1967 година, 

одлучија да го изменат Актот усвоен на Кон-
ференцијата во Стокхолм, оставајќи ги потполно не-
изменети неговите членови од 1 до 20, и од 22 до 26, 

доследно на тоа/ потпишаните полно.мошници, 
откако ги поднесоа* споите полномошна, најдени во 
добра и пропишана' форма, се согласија во след-
ното : 

Article premier 
Les pays auxquels s'applique la présente Conven-

tion sont constitués à l'état d'Union pour la protection 
des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et 
artistiques. 

Article 2 
1) Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» 

comprennent toutes les productions du domaine litté-
raire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode 
ou la forme d'expression, telles que: les livres, bro-
chures et autres écrits; les conférences, allocutions, ser-
mons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres 
dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres 
chorégraphiques et les pantomimes; les compositions 
musicales avec ou sans .paroles; les oeuvres cinémato-
graphiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres 
exprimées par un procédé analogue à la cinémato-
graphie; les oeuvres de dessin, de peinture,-d'architec-
ture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les 
oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées 
les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la 
photographie; les oeuvres des arts appliqués; les 
illustrations, les cartes géographiques; les plans, 
croquis et-ouvrages plastiques relatifs à la géographie, 

. à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. 
2) Est toutefois réservée aux législations des pays 

de l'Union la faculté de prescrire que les oeuvres 
littéraires et artistiques ou bien l'une оц plusieurs 
catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant 
qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel. 

3) Sont protégés comme des oeuvres originales, 
sans préjudice des droits de Fauteur de l'oeuvre 
originale, les traductions, adaptations, arrangements 
de musique et autres transformations d'une oeuvre 
littéraire ou artistique. 

4) Il est réservé aux législations des pays de 
J'Union de déterminer la protection à accorder aux 
textes officiels d'ordre législatif, administratif ou 
judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces 
textes. 

5) Les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques 
tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le 
choix ou la disposition des matières, constituent des 
créations intellectuelles sont protégés comme telles, 

. sans préjudice des droits des auteurs .sur chacune des 
oeuvres qui font partie de ces recueils. 

6) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de 
la protection dans tous les pays de l'Union. Cette 
protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses 
ayants droit. 

7) П est réservé aux législations 'des pays de 
l'Union de régler le champ d'application des lois con-
cernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins 
et modèles industriels, ainsi que les conditions de 
protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte 
tenu des dispositions de l'article " 7.4) de la présente 
Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement 
comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il 
ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union 

Член 1 
Земјите врз кои се применува оваа конвенција 

ја формираат Унијата за заштита на правата на ав-
торите на нивните книжевни и уметнички дела. 

Член 2 
1) Изразите „книжевни и уметнички дела" ги 

опфаќаат сите творби од книжевна, научна и умет-
ничка област, без оглед на начинот и обликот на 
нивното изразување, како што се: книги, брошури 
и други списи; предавања, говори, беседи и други 
дела од иста природа; драмски или драмско-музич-
ки дела; кореографски и пантомимски дела; музич-
ки композиции со зборови или без нив; кинемато-
графски дела, со кои се изедначени делата изразени 
со постапка слична на кинематографијата; дела од 
областа на цртањето, сликарството, архитектурата, 
вајарството резбарството, литографијата; дела од, 
областа на фотографијата со кои се изедначени де-з 
лата изразени со постапка слична на фотографија-
та; дела на применетата уметност; илустрации, гео-
графски карти; планови, скици и пластични дела што 
се однесуваат на географијата, топографијата, ар-

хитектурата или науката. 

2) На законодавствата на "земјите на Унијата, 
меѓутоа, им е оставено да пропишат дека книжев-
ните и уметничките дела, или пак една или повеќе 
категории помеѓу нив, ќе бидат заштитени само ако 
се фршансирани врз материјална подлога. 

3) Како оригинални дела се заштитени "преводи, 
адаптации, музички аранжмани и други преработки 
на книжевно или уметничко дело, но без штета за 
правата на авторот на оригиналното дело. 

4) На законодавствата на земјите на Унијата им 
е оставено да ја определат заштитата што ќе им се 
признава на официјалните текстови од законодавна, 

. административна или судска област, како и на офи-
цијалните преводи на овие текстови. 

5) Збирки на книжевни или уметнички дела, ка-
ко што се енциклопедии и антологии што, според из-
борот и распоредот на содржината претставуваат 
интелектуални творби, се заштитени како такви, без 
штета за правата на авторот на секое од тие дела 
што се составен дел на овие збирки. 

6) Споменатите дела ја уживаат заштитата во 
сите земји на Унијата. Оваа заштита се врши во ко-
рист на авторите и нивните носители на правата. 

7) На законодавствата на земјите на Унијата 
им е оставено да ја утврдат областа за примена на 
законот што се однесува на" дела од применета умет-
ност и индустриски цр тежи и модели, како и на 
условите под кои таквите дела. цртежи и модели 
ќе бидат заштитени, водејќи притоа сметка за од-
редбите на член 7 став 4 на оваа конвенција. За 
делата што се заштитени исклучиво како цртежи и 
модели во земјата на потеклото, може во некоја 
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que la protection spéciale accordée dans ce pays aux 
dessins et modèles; toutefois, si une telle protection 
spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres 
seront protégées comme oeuvres artistiques. 

8) La protection de la présente Convention ne 
s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits 
divers qui ont le caractère de simples informations 
de presse. 

Article 2bî? 

1) Est réservée aux législations des pays" de 
l'Union la faculté d 'exclure partiellement ou totale-
ment de la protection prévue à l'article précédent les 
discours politiques et les discours prononcés dans les 
débats judiciaires. 

2) Est réservée également aux législations des 
pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions 
dans lesquelles les conférences, allocutions et autres 
oeuvres de même nature, prononcées en public, pour-
ront être reproduites par la presse, radiodiffusées, 
transmises par fil au public et faire l'objet des 
communications publiques visées à l'article llbis.l) de 
la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation est 
justifiée par le but d'information à atteindre. 

3) Toutefois, l 'auteur jouit du droit exclusif de 
réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas 
précédents. 

Article 3 
1) Sont protégés en vertu de la présente Con-

vention: 
a) les auteurs ressortissant à Тип des pays de 

l'Union, pour leurs oeuvres, publiées ou non; 
b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays 

de l'Union, pour les oeuvres qu'ils publient pour la 
première fois dans l'un de ces pays ou simultanément 
dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de 
l'Union. 

2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des 
pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle 
dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la pré-
sente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant 
audit pays. 

3) Par «oeuvres publiées», il faut entendre les 
oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, 
quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, 
pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait 
été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du 
public, compte tenu de la nature de l'oeuvre.' Ne 
constituent pas une - publication la représentation 
d'une oeuvre dramatique, dramstico-musicale ou 
cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, 
la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la trans-
mission си la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou 
artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la con-
struction d'une oeuvre d'architecture. 

4) Est considérée comme publiée simultanément 
dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans 
deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa 
première publication. 

Article 4 
Sont protégés en vertu de la présente Convention, 

même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont 
pas remplies, 

a) les auteurs des oeuvres cinématographiques 
dont le producteur a son siège ou sa résidence habi-
tuelle dans l'un des pays de l'Union; 

друга земја на Унијата да се бара само специјална 
заштита признаена во оваа земја за цртежи и мо-
дели; меѓутоа, ако таквата специјална заштита не 
е признаена во оваа земја, овие дела ќе бидат заш-
титени како уметнички дела. 

8) Заштитата според оваа конвенција не се при-
менува врз дневни новости или врз разни вести што 
имаат карактер на обични извештаи на-печатот. 

Член 2-bis 
1) На законодавствата на земјите на Унијата им 

е оставено да ги исклучат делумно или потполно од 
заштитата, предвидена'во член 2 на оваа конвенција, 
политички говори и говори одржани во текот на 
судски расправи. 

2) Исто така на законодавствата на земјш^ да 
Унијата им е оставено да ги утврдат условите под 
кои предавања, беседи и други дела од иста природа 
што јавно се изречени ќе можат да бидат репроду-
цирани преку печатот, емитувани преку радиоди-
фузијата, пренесувани во јавноста преку жици и да 
бидат предмет на јавно соопштување предвидено во 
член 11-bis став 1 на оваа Јконвенци ја, доколку так-
вото користење е оправдано од целта што ќе се 
постигне со известувањето. 

3) Меѓутоа, единствено авторот ужива исклучиво 
право своите дела, споменати во ст. 1 и 2 на овој 
член, да ги собере во збирки. -

Член 3 
1) Според оваа конвенција се заштитени: 

a) автори државјани на една од земјите, на Уни-
јата за свои објавени или необјавени дела; 

b) автори што не се државјани на една од зем-
јите на Унијата за дела што првпат ги објавуваат 
во една од овие земји или, истовремено, во една од 
земјите вон од Унијата и во една земја на Унијата. 

2) Автори што не се државјани на една од зем-
јите на Унијата, но кои имаат вообичаено живеа-
лиште во една од нив, се изедначени, заради при-
мената на оваа конвенција, со авторите државјани 
на таа земја. 

3) Под „објавени дела" треба да се подразбираат 
дела издадени во согласност со нивните автори, без 
оглед на начинот, на изработката на нивните при-
мероци, ако ставањето на располагање на овие при-
мероци било такво што да ги задоволува потребите 
на јавноста, водејќи при тоа сметка за природата 
на делата. Прикажување на некое драмско, драм-
скб-музечко или кинематографско дело, изведување' 
на некое музичко дело, јавно рецитирање на кни-
жевно дело, пренос или радиодифузија на книжев-
ни или уметнички дела, изложба на некое уметнич-
ко дело и изградба на некој архитектонски дел — 
не претставуваат објавување. 

4) Се смета дека некое дело истовремено е об-
јавено во повеќе земји "ако е објавено во две зеБ,ли 
или во повеќе земји во рок од триесет дена од не-
говото прво објавување. 

Член 4 
Според оваа конвенција, дури и ако не се ис-

полнети условите предвидени во член 3 на оваа кон-
венција се заштитени: 

' а) авторите на кинематографски дела чијшто 
производител има свое седиште или вообичаено жи-
веалиште во една'од земјите на Унијата° 

Број 14 — Страна 315 
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b) les auteurs des oeuvres d'architecture édifiées 
dans un pays de {'Union ou des oeuvres des arts 
graphiques et plastiques faisant corps avec un immeu-
ble situé dans un pays de l'Union. 

Article 5 
1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les 

oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de 
la présente Convention, dans les pays de l'Union 
autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits 
que les lois respectives accordent actuellement ou 
accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des 
droits spécialement accordés par la présente Con-
vention. 

2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont" 
subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et 
cet exercice sont indépendants de l'existence de la 
protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, 
en dehors des stipulations de la présente Convention, 
l'étendue de la protection ainsi que les moyens de 
recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits 
se règlent exclusivement d'après la législation du 
pays où la protection est réclamée. 

3) La protection dans J e pays d'origine est réglée 
par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur 
ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour 
laquelle il est protégé par la présente Convention, il 
aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs 
nationaux. 

4) Est considéré comme pays d'origine: 
a) pour les oeuvres publiées pour la première fois 

dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toute-
fois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans 
plusieurs pays de l'Union admettant des durées de 
de protection différentes, celui d'entre eux dont la 
législation accorde la durée de protection la moins 
longue; 

b) pour ч1еѕ oeuvres publiées simultanément dans 
un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, 
ce dernier pays; * 

c) pour les oeuvres non publiées ou pour les 
oeuvres publiées pour la première fois dans un pays 
étranger à l'Union, sans publication simultanée dans 
un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur 
est ressortissant; toutefois, 

i) s'il s'agit d'oeuvres cinématographiques dont le 
producteur a son siège ou sa résidence habituelle 
dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce 
dernier pays, et 

ii) s'il s'agit d'oeuvres d'architecture édifiées dans 
un pays de l'Union, ou d'oeuvres des arts graphiques 
et plastiques faisant corps avec un immeuble situé 
dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce 
dernier pays. 

Article 6 
1) Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège 

pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs 
qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce 
dernier pays pourra restreindre la protection des. 
oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la pre-
mière publication de ces oeuvres, ressortissants de 
l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle 
dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première 
publication fait usage de cette faculté, les autres pays 
de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres 
ainsi soumises à un traitement spécial une protection 
plus large que celle qui leur est accordée dans le 
pays de la première publication. 

b) авторите на архитектонски дела изградени во 
една земја на Унијата или дела на графички и 
пластични уметности што се составен дел на не-
движност што се наоѓа во земјата на Унијата. 

Член 5 
1) Во поглед на делата за кои се заштитени со 

оваа конвенција, авторите ги уживаат, во земјите па 
Унијата, освен во земјата на потеклото на делото, 
правата што законите на овие земји сега им ги при-
знаваат или подоцна ќе им ги признаат на своите 
државјани, како и правата специјално признаени со 
оваа конвенција. 

2) Ужипањето и вршењето на овие права ќе под-
лежат- на никаква формалност; тоа е независно од 
постоењето на заштитата во земјата на потеклото на 
делото. Спрега тоа, вон од одредбите на оваа кон-
венција, обемот на заштитата и правните средства 
загарантирани на авторот заради заштита на него-
вите права, исклучиво се определуваат со законо-
давството на земјата во која се бара заштитата. ' 

3) Заштитата во земјата на потеклото на делото 
се определува со националното законодавство. Ме-
ѓутоа, ако авторот не е државјанин на земјата да 
потеклото на делото за .кое е заштитен според оваа 
конвенција, во таа земја ќе ги има истите права ка-
ко и домашните автори. 

4) Како земја на потекло на делото се смета: 
a) за дела што се објавени првпат во една од 

земјите на Унијата, оваа последна земја; меѓутоа,, 
во случај делата да се објавени истовремено ЕО 
повеќе земји на Унијата што дозволуваат различни 
траења на заштитата ќе се смета дека тоа е онаа 
земја чиешто законодавство дава најкратка заш-
тита; 

b) за дела објавени истовремено во една земја 
вон од Унијата и во една земја на Унијата, оваа 
последна ќе се смета как-о земја па потекло; 

c) за необјавени дела или за дела што првпат 
се објавени во земја вон од Унијата, а да не се 
објавени истовремено во една земја на Унијата, ќе 
биде онаа земја на која и припаѓа авторат; меѓуота, 

i) ако се во прашање кинематографски дела* 
чијшто производител има седиште или вообичаено 
живеалиште во една од земјите на Унијата, ќе би-
де оваа последна земја, и • 

ii) ако се во прашање архитектонски дела 
изградени во земја на Унијата или дела на графич-
ка и пластична уметност во склоп на недвижност 
што се наоѓа во земја на Унијата, земја ш потекло 
ќе биде оваа последна земја. 

* Член 6 
1) Во случај некоја земја вон од Унијата да.не 

ги штити доволно делата на авторите што се држав-
јани на една од земјите на Унијата, земјата на Уни-
јата можб да ја ограничи заштитата на делата на 
оние автори што, па денот на првото објавување на 
овие дела, се државјани -на друга земја и немаат, 
вообичаено живеалиште во една од земјите на Уни-
јата. Ако земјата во која делото .првпат е објавено 
го користи ова право, другите земји на Унијата нема 
да бидат обврзани на делата, што на тој начин се 
подложени на специјална постапка, да им дадат по-
голема заштита од онаа гато им е признаена во зем-
јата каде што се објавени првпат. 
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2) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa 
précédent, ne devra porter préjudice aux droiis qu'un 
auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un 
pays de l'Union avant la mi je à exécution de cette 
restriction. 

3) Les pays de l'Union qui, en vertu du présent 
article, restreindront la protection des droits des 
auteurs, le notifieront au Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de ia Propriété Intellectuelle 
(ci-après désigné «le Directeur général») par une 
déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis 
desquels la protection est restreinte, de même que 
les restrictions auxquelles les droi t j des auteurs 
ressortissant à - ces pays sont soumis. Le Directeur 
général communiquera aussitôt le fait à tous les pays 
de l'Union. 

Article 6bts 

1) Indépendamment des droits patrimoniaux 
d 'auteur, et même après 1a cession desdits droits, 
l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité 
de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, 
mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou 
à toute autre atteinte à la mcme oeuvre, préjudiciables 
à son honneur ou à sa réputation. 

2) Les droits reconnus à l 'auteur en vertu de 
l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus 
au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux 
et exercés par les personnes ou institutions auxquelles 
la législation nationale du pays où la protection est 
réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la 
législation, en vigueur au moment de la ratification 
du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient 
pas de dispositions assurant Да protection après la 
mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu 
de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que 
certains de ces droits ne sont pas maintenus après 
la mort de l 'auteur. 

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les 
droits reconnus dans le présent article sont réglés 
par la législation du pays où la protection est réclamée. 

Article 7 
1) La durée de la protection accordée par la 

présente Convention comprend la vie de Hauteur et 
cinquante ans après sa mort. 

2).Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques, 
les pays de l'Union ont la faculté de prévoir que la 
durée de la protection expire cinquante ans après que 
l 'oeuvre aura été rendue accessible au public avec le 
consentement de l'auteur, ou qu'à défaut d'un tel 
événement intervenu dans les cinquante ans à compter 
de la réalisation^ d'une telle oeuvre, la durée de la 
protection expire cinquante ans après cette réalisation. 

3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la 
durée de la protection accordée par le présente Con-
vention expire cinquante ans après que l'oeuvre a 
été licitement rendue accessible au public. Toutefois, 
quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse 
aucun doute sur son identité, la durée de la protection 
est celle prévue à l'alinéa 1). Si l'auteur d'une oeuvre ano-
nyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la pé-
riode ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable 
est celui prévu à l'alinéa 1). Les pays de l'Union ne 
sont pas tenus de protéger les oeuvres .anonymes ou 
pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de 
présumer que leur auteur est mort depuis cin-
quante ans, _ . 

4) Est réservée aux législations des pays de l'Union 
la faculté de régler la durée de la protection des 
peuvreg photographiques et celle des oeuvres des 

2) Никакво ограничување, заведено врз основа 
на. став 1 од овој член, не смее да оди на штета на 
правата што некој автор ќе ги добие ца дело обја-
вено во една земја на Унијата пред да влегло во 
сила тоа, ограничување. 

3) Земјите на Унијата што врз основа на овој 
член, ќе ја ограничат заштитата на правата на ав-
торот, за тоа го известуваат генералниот директор 
на Светската организација за интелектуална соп-
ственост (во натамошниот т^кст: генерален дирек-
тор) со писмена изјава во која ги назначуваат зем-
јите во поглед на кои заштитата е ограничена, како 
и ограничувањата на кои се подложени правата на 
авторите државјани на тие земји. Генералниот ди-
ректор ова веднаш им го соопштува на сите земји 
на Унијата. 

Член 6-bis 
1) Независно од имотните права на авторите и 

дури по отстапувањето на овие права, авторат го 
задржува правото на признание дека тој е творец 
на делото и правото да му се противставува на се-
кое искривоќол чу вање, сакатење и друга измена на 
дело или на секоја друга повреда на тоа дело, што 
би одело на штета на неговата чест или неговиот 
углед. 

2) Правата признаени на. авторат според став 1 
на овој член остануваат во сила по неговата смрт нај-
малку до истекот на имотните права на авторот и 
ќе можат да ги вршат лица илџ установи овластени 
врз основа на националното законодавство на земја-
та во која* се бара заштитата. Меѓутоа, земјите чие-
што законодавство, што е во сила во времето на ра-
тификацијата на овој акт или на пристапување кон 
истиот, не содржи одредби што по смртта на авторот 
ја обезбедуваат заштитата на сите права признаени 
врз основа на став 1 од овој член, можат да предви-
дат некои од овие права да не остануваат во сила 
по смртта на авторот. 

3) Правните средства за заштита на правата 
признаени со овој член се регулирани со законо-
давството на земјата во која се бара заштитата. 

Член 7 
1) Траењето на заштитата признаено со оваа 

конвенција го опфаќа животот на Авторот и педесет 
години по неговата смрт. 

2) Меѓутоа, за кинематографски дела, земјите на 
Унијата можат да предвидат траењето на зашти-
тата да истекува педесет години од кога делото 
станало достапно за јавноста, со согласност на авто--
рот, или во недостиг на таков настан што би наста-
пил за време од педесет години сметајќи од реали-
зацијата на делото — траењето на заштитата исте-
кува педесет години од оваа реализација. 

3) За анонимни дела или за дела со» псевдоним 
— траењето на заштитата признаено со оваа конвен-
ција и с е к у в а педесет години од ' кога делото 
на дозволен начин станало достапно за јавноста. 
Меѓутоа, ако псевдонимот што ќе- го усвои авторот 
не остава никакво сомневање во поглед на неговиот 
идентитет, заштитата трае онолку колку што е пред-
видено во став 1 на овој член. Земјите на Унијата 
не се обврзани да ги штитат анонимните дела или 
делата со псевдоним за кои може оправдано да се 
претпостави дека нивниот автор умрел пред педесет 
години. 

4) На законодавствата на земјите од Унијата им 
е оставено да го определат траењето на заштитата за 
фотографски дела и за дела на применета уметност 
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arts appliqués protégées еп tant qu'oeuvres artistiques; 
toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une 
période de ving-cinq ans à compter de la réalisation 
d'une telle oeuvre. 

5) Le délai de protection postérieur à la mort de 
l'auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) 
ci-dessus commencent à courir à compter de la mort 
ou de l'événement visé par ces alinéas, mais la durée 
de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier 
janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement. 

. 6) Les pays de l'Union ont la faculté d'accorder 
une durée de protection supérieure à celles prévues 
aux alinéas précédents. 

7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome 
de la présente Convention et qui accordent, dans leur 
législation nationale en vigueur au moment de la 
signature du présent Acte, des durées inférieures à 
celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté 
de tes maintenir en adhérant au présent Acte ou en 
le ratifiant. 

8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la 
loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, 
à moins que la législation de, ce dernier pays n'en 
décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée 
dans le pays d'origine de l'oeuvre. 

Article 7bls 

Les dispositions de l'article précédent' sont égale-
ment applicables lorsque le droit d'auteur appartient 
en commun aux collaborateurs d'une oeuvre, sous 
réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur 
soient calculés à partir de la mort du dernier sur-
vivant des collaborateurs. 

Article 8 
Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques 

protégés par la présente Convention jouissent, pendant 
toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, 
du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction 
de leurs oeuvres. 

Article 9 
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et. artistiques 

protégés par la présente Convention jouissent du droit 
exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres,' 
de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 

2) Est réservée aux législations des pays de l'Union 
la faculté de permettre la reproduction desdites 
oeuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une 
telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié 
aux intérêts légitimes de l'auteur. 

3) Tout enregistrement sonore ou visuel est con-
sidéré comme une reproduction au sens de la présente 
Convention. 

Article 10 
1) Sont licites les citations tirées d'une oeuvre, 

déjà rendue licitement accessible au public, à con-
dition qu'elles soient conformes aux bons usages et 
dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y 
compris les citations d'articles de journaux et recueils 
périodiques sous forme de revues de presse. 

2) Est réserve l'effet de la législation des pays 
de l'Union et des arrangements particuliers existants 
ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté 
d'utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le 
but à* atteindre, des oeuvres littéraires'ou artistiques 
à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen 

доколку се заштитени како уметнички дела: меѓу-
тоа, ова траење не може да биде пократко 0д дваесет 
и пет години, сметајќи од реализацијата на таквото 
дело. 

5) Рокот на заштитата по смртта на авторот и 
роковите предвидени во ст. 2, 3 и 4 на овој член 
почнуваат да течат сметајќи од смртта или од нас-
танот предвиден со овие ставови, но траењето на 
овие рокови секогаш се смета од 1 јануари' на го-
дината што доаѓа непосредно по смртта или по спо-
менатиот настан. 

6) Земјите на Унијата имаат право да пропишат 
подолго траење <ца заштитата од траењата предви-
дена во ст. 1 до 5 на овој член. 

, 7) Земјите на Унијата што се врзани со Римски-
от акт на оваа конвенција, а со своето национално 
законодавство, што е во сила во моментот на пот-
пишувањето на овој акт, признаваат покуси траења 
на заштитата од траењата предвидени во ст. 1 до 5 
на овој член, имаат право да ги задржат во момен-
тот на пристапувањето или ратификацијата на овој 
акт. 

8) Во секој случај, траењето Де биде регулирано 
со закон на земјата во која се бара заштитата; ме-
ѓутоа, доколку законодавството на таа земја не 
определило поинаку, тоа не може да го надмине 
траењето утврдено во земјата на потекло на делото. 

Член 7-bis 
Одредбите од член 7 на'оваа конвенција се при-

менуваат исто така во случај кога авторското право 
заеднички им припаѓа на соработниците на некое 
дело, со исклучок што последователните рокови по 
смртта на авторот ќе се сметаат од смртта на сора-
ботникот кој умрел последен. 

Член 8 
Авторите на книжевни и уметнички дела зашти-

тени со оваа конвенција уживаат, за сето време-
траење на своите права на оригиналното дело, ис-
клучиво право да ги преведуваат или да даваат 
одобренија за преведување на своите дела. 

Член 9 
1) Авторите на книжевни и уметнички дела 

заштитени со оваа конвенција уживаат исклучиво 
право да даваат одобрение за репродуцирање на 
овие дела, без оглед на кој начин и во кој облик. 

2) На законодавствата на земјите на Унијата им 
е оставено правото да дозволат репродуцирање на 
споменатите дела во извесни посебни случаи, под 
услов ова репродуцирање да не оди на штета на 
редовното користење на делата и да не им нане-
сува неоправдана штета на законитите интереси на 
авторите. 

3) Во смисла на оваа конвенција, секое звучно 
или визуелно снимање се смета како репродуци-
рање, 

Член 10 
1) Дозволени се цитати земени од дело што на 

законит начин веќе станало достапно за јавноста, 
под услов тоа да е во, согласност со добрите обичаи 
и во мера оправдана од целта што треба да се по-
стигне, подразбирајќи ги тука и цитатите од ста-
тии во весници и од повремени зборници во облик 
на преглед на печатот. 

2) Во поглед на можноста на дозволен начин 
да се користат книжевни или уметнички дела за 
илустрирање на наставата со објавување, радио-
дифузни емитувања или звучни и визуелни сни-
мања, доколку ова користење е оправдано од целта 
што треба да се постигне, меродавни се законодав-
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de publications, d'émissions de radiodiffusion ou 
d'enregistrements sonores 'ou visuels, sous réserve 
qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages. * 

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas 
précédents devront faire mention de la source et du 
nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source. 

Article 10bis 

1) Est réservée aux législations des pays de 
l'Union la faculté de permettre la reproduction par 
la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par 
fil au public, des articles d'actualité de discussion 
économique, politique ou religieuse, publiés dans des 
journaux ou recueils périodiques, ou des oeuvres radio-
diffusées ayant le même caractère, dans les. cas où 
la reproduction, la radiodiffusion ou ladite trans-
mission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, 
la source doit toujours être clairement indiquée; la 
sanction de cette obligation est déterminée par la 
législation du pays où la protection est réclamée. 

2) Il est également réservé aux législations des 
%>ays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, 

à l'occasion de comptes rendlis des événements d'actua-
lité par le moyen de la photographie ou de la ciné-
matographie, ou par voie de radiodiffusion ou de 
transmission par fil au public, les œuvres littéraires 
ou artistiques vues ou entendues au cours de l'évé-
nement peuvent, dans la mesure justifiée par le but 
d'information à atteindre, être reproduites et rendues 
accessibles au public. 

Article 11 
1) Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-

musicales et musicales jouissent du droit exclusif 
d'autoriser: 1° la représentation et Exécution publiques 
de leurs œuvres, y compris la représentation et l 'exé-
cution publiques par tous moyens ou procédés; 2° la 
transmission publique par tous moyens de la repré-
sentation et de l'exécution de leurs œuvres. 

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs 
d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pen-
dant toute la durée de leurs droits sur l'œuvre ori-
ginale, en ce qui concerne la traduction de leurs 
œuvres. 

Article llbU 

1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques 
jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la radio-
diffusion de leurs œuvres ou la communication pu-
blique de ces œuvres par tout autre moyen servant 
à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 
2° toute communication publique, soit par fil, soit 
sans fil, de l'œuvre radiodifusée, lorsque cette com-
munication est faite par un autre organisme que celui 
d'origine; 3° la communication publique, par haut-
parleur ou par tout autre instrument analogues trans-
metteur de signes, de sons ou d'images, de l'œuvre 
radiodiffusée! 

2) Il appartient aux législations des pays de 
l'Union de régler les conditions d'exercice des droits 
visés par l'alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions 
n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui 
les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas 
porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit 
qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération 
équitable fixée,^ à défaut d'accord amiable, par l 'au-
torité compéténte. 

3) Sauf stipulation contraire, une autorisation ac-
cordée conformément à l'alinéa 1) du présent article 

ството на земјите- на Унијата и посебните спогодби 
што постојат или што ќе се склучат меѓу нив, со 
тоа што таквото користење да биде во согласност 
со 'добрите обичаи. 

4) При цитирањето и користењето наведени во 
ст. 1 и 2 на овој член, мораат да се назначат изво-
рот и името на авторот, ако неговото име се наоѓа 
на изворникот. 

Член 10-bis 
1) На законодавствата на земјите на Унијата 

им е оставено «раното да дозволат репродуцирање 
преку печатот, или емитување или пренесување на 
јавноста преку жици, актуелни статии во *кои се 
претресуваат економски, политички или верски пра-
шања објавени во дневни весници или повремени 
зборници, или емитувани дела од ист вид, ако нив-
ното репродуцирање или пренесување не е изречно 
забрането. Меѓутоа, изворот секогаш мора јасно да 
биде назначен; санкцијата поради неисполнувањето 
на оваа обврска ја определува законодавството на' 
земјата во која се бара заштитата, 

2) На законодавствата на земјите на Унијата 
исто така им е оставено да ги утврдат условите под 
кои, при известувањето за тековни настани преку 
фотографија или кинематографија, или преку ра-
диодифузија или пренесување на јавноста преку 
жици, на книжевни или уметнички дела гледани или 
слушани во текот на настанатите, можат да бидат 
репродуцирани или сторени достапни за јавноста 
во мера што ја оправдува целта за известувањето 
што треба да се постигне. 

' Член 11 
1) Авторите на драмски, драмско-музички или 

музички дела уживаат исклучиво право да даваат 
одобрение: 1. за јавно прикажување и изведување 
на своите дела, подразбирајќи ги тука4 јавните при-
кажувања и изведувања со сите средства или по-
стапки; 2. за јавно пренесување со сите средства за 
прикажување и -изведување на своите дела. 

2) Исти права им се признаваат на авторите на 
драмски или драмско-музички дела, за сето време-
траење на нивните права врз оригиналното дело, и 
во поглед на правото за преведување на нивните 
дела. * 

Член 11-bis 
. 1) Авторите на книжевни и уметнички дела ужи-

ваат исклучиво право да даваат одобренија: 1. за 
радиодифузија на своите дела или за нивно со-
општувале на јавноста со кое и да е средство на 
безжичен пренос на знаци, 'звуци или слики; 2. за 
секое соопштување на јавноста било по жичен или 
безжичен пат, дело емитувано преко радиото, ако 
ова соопштување се врши преку некоја друга уста-
нова, а не изворната односно почетната; 3. за со-
општување на јавноста преку звучници или кој и 
да е друг сличен уред за пренесување на знаци, 
звуци или слики ца дело емитувано преку радиото. 

2) На законодавствата на земјите па Унијата им 
се препушта да ги утврдат условите под кои ќе 
се вршат правата наведени во став 1 на овој член, 
но овие услови ќе бидат строго ограничени на зем-
јите што ќе ги потпишат. Тие во никој случај не 
смеат да го повредат моралното право- на авторот 
ниту неговото право на правичен надомест што, во 
недостиг на пријателска спогодба, ќе го утврди над-
лежниот орган. 

3) Доколку не е пропишано поинаку, одобрение-
то дадено сообразно со став 1 на овој член не го 
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n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen 
d'instrumpi>ts portant fixation des sons ou des images, 
Tœiivie radiodiffusée. Est toutefois réservé aux légi-
slations des. pays de l'Union le régime des enregis-
tre.» nents éphémères effectués par un organisme de 
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses 
émissions Ces législations pourront autoriser la con-

-servation de ces enregistrements dans des archives 
olùcieiles en raison de leur caractère exceptionnel 
de documentation. џ 

Article ll te r 

1) Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du 
droit exclusif d'autoriser: 1° la recitation publique 
de leurs œuvres, y compris la récitation publique par 
tous moyens ou procédés; 2° la transmission publique 
par tous moyens de la récitation de leurs œuvres. 

2) Les mêmes droit sont accordés aux aùtetirs 
d'œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs 
droits sur Fœuvre originale, en ce qui concerne la 
traduction de leurs œuvres. 

Article 1-2 
Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques 

jouissent du droit exclusif d'autoriser les-adaptations, 
arrangements et autres transformations de leurs 
œuvres. 

. Article 13 
1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le 

concerne, établir des réserves et conditions relatives 
au droit exclusif de l'auteur d'une œuvre musicale 
et de l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec 
l'œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, 
d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite œuvre 
musicale, avec, le cas échéant, les parolès; mais toutes 
réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un 
effet strictement limité au pays qui les aurait établies 
et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit 
qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération 
équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l 'au-
torité , compétente. 

2) Les enregistrements d'œuvres musicales qui 
auront été réalisés dans un pays de l'Union confor-
mément à l'article 13.3) des Conventions signées à 
К о т е le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 2$ juin 1948 
pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions 
sans le consentement de Fauteur de .l'œuvre musicale 
jusqu'à l'expiration d'une période de deux années 
à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié 
par le présent Acte. 

3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 
1) et 2» du présent article et importés, sans autori-
sation des parties intéressés, dans un pavs où ils 
ne seraient- pas licites, pourront y être saisis. 

Article 14 
î) Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques 

ont le droit exclusif d'autoriser:. 1° l'adaptation et la 
reproduction cinématographiques de ces œuvres et 
la mise en circulation des des œuvres ainsi adaptées 
ou reproduites; 2° la représentation et l'exécution 
publiques et la transmission par fil au public des 
œuvres ainsi adaptées ou reproduites. 

2) L'adaptation sous toute autre forme artistique 
des réalisations, cinématographiques tirées d'œuvres 
littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice 
de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation des 
auteurs des- œuvres originales. 

3) Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas 
applicables. 

опфаќа и oдoбpéниeтo за снимање на дело емиту-
вано преко радио со-средствата за снимање на зву» 
ци или слики. Меѓутоа, на законодавствата на,земјите 
на Унијата им се остава да го утврдат режимот на 
ефемерните снимки што ги врши радиодифузната 
установа со свои сопствени средства и за свои еми-
сии. Овие законодавства можат да овластат споме-
натите снимки да се чуваат во официјалните архиви 
поради нивното исклучително документарно* зна-
чење. 

# 

Член 11-ter 
1) Авторите /на книжевни дела уживаат исклу-

чиво право да даваат одобрение: 1. за јавно реци-
тирање на своите дела, подразбирајќи го тука јав-
ното рецитирање со сите средства или постапки; 2. 
за јавно пренесување со сите средства на рецитира-
њето на своите дела. 

2) Исти права им се признаваат на авторите на 
книжевни дела, за сето времетраење на нивните 
права врз оригиналното дело, и во поглед на преве-
дувањето на нивните дела. 

Член 12 
Авторите на книжевни или уметнички дела 

уживаат исклучиво право да даваат одобрение за 
адаптации, аранжмани и други преработки на свои-
те дела. 

Член 13 
1) Секоја земја на Унијата може, доколку се 

однесува до неа, да ги пропише резервите и усло-
вите што се однесуваат на исклучивото право на 
авторот на музичко дело и на авторот на текст — 
чие снимање со музичко дело тој веќе го одобрил 
— да го одобруваат звучното снимање на споменато-
то дело со текстот, каде што е тоа случај; сите ре-
зерви и услови од таков карактер ќе бидат строго 
ограничени само на земјите што ќе ги пропишат и 
не можат во никој случај да го повредат правото на 
авторот да добие правичен ,надомест што, во недо-
стиг на пријателска спогодба го утврдува надлеж-
ниот орган. , ' ' 

2) Снимките од музичко дело што би се оствари-
ле во некоја 3éMjâ на Унијата, согласно со член 
13. 3) од конвенциите потпишани во Рим на 2 јуни 
1928 и во Брисел на 2>6 Јуни 1948, можат во таа 
земја да се репродуцираат и без согласност од авто-
рот на музичко дело до истекот на периодот од две 
годиш!, сметајќи од денот кога споменатата земја е 
врзана со тој акт. 

3) Снимките изработени врз основа на ст. 1 и 2 
од овој член и увезени, без одобрение од заинтере-
сираните страни, во некоја земја во која те 6PI биле 
дозволени, можат да бидат, запленети во таа земја, 

Член 14 
1) Авторите на книжевни или уметнички дела 

имаат исклучиво право да даваат одобрение: 1. за 
кинематографска адаптација и репродукција на 
тие дела и за пуштање во промет на така адапти-
раат и репродуцирани дела; 2. за јавно прика-
жување и изведување и жично пренесување во 
јавноста на така адаптирани и репродуцирани дела. 

2) Адаптацијата во кој и да е друг уметнички 
облик на кинематографски остварувања што водат 
потекло од книжевни или уметнички дела, не завле-
гува јќи во овластувањето на нивните автори, оста-
нува подложена на давањето одобрение од страна 
на авторите на оригинални дела. 

3) Одредбите на член 13 став 1 на оваа конвен-
ција не се применуваат. 
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Article 14-1* 
1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute 

œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, 
l'œuvre cinématographique est protégée comme une 
œuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur 
l'œuvre cinématographique jouit des mêmes droits 
que l'auteur d'une œuvre originale, y compris les 
droits visés à l'article précédent. 

2) a) La détermination des titulaires du droit 
d'auteur sur l 'œuvre cinématographique est réservée 
à la législation du pays où la protection est réclamée. 

b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la légi-
slation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des 
contributions apportées à la réalisation de l 'œuvre 
cinématographique, céux-ci, s'ils se sont engagés à 
apporter de telles contributions, ne pourront, sauf 
stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la 
reproduction, la mise en circulation, la représentation 
et l'exécution publiques, la transmission par fil au 
public, la radiodiffusion, la communication au public, 
le sous-tirage et le doublage des textes, de l 'œuvre 
cinématographique. . , ' 

c) La question de savoir si la forme de l 'enga-
gement visé ci-dessus doit, pour l'application du 
sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit 
ou un acte écrit équivalent est réglée par la législa-
tion du pays de l'Union où le producteur de l 'œuvre 
cinématographique a son siège ou sa résidence habi-
tuelle. Est toutefois réservée à la législation du pays 
de l'Union où la protection est réclamée la faculté 
de prévoir que cet engagement doit être un contrat 
écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font 
usage de cette faculté devront le notifier au Direc-
teur général par une déclaration écrite qui sera aus-
sitôt communiquée par ce dernier à tous les autres 
pays de l'Union, 

d) Par «stipulation contraire ou particulière», 11 
faut entendre toute condition restrictive dont peut 
être assorti ledit engagement. 

3) A moins que la législation nationale n'en dé-
cide autrement, les dispositions de l'alinéa 2) b) ci-
dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scéna-
rios, des dialogues et des œuvres musicales, créés 
pour .la réalisation de l'œuvre cinématographique, ni 
au réalisateur principarde celle-ci. Toutefois, les pays 
de l'Union dont la législation ne contient pas des 
dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2) b) 
précité audit réalisateur devront le notifier au Direc- ' 
teur général par une. déclaration écrite qui sera aus-

. sitôt communiquée pa* ce dernier à tous les autres 
pays de l'Union. 

Article 14tsr 

1) En ce qui concerne les œuvres d'art originales 
et les manuscrits originaux des écrivains ét compo-
siteurs, l'auter — ou, après sa mort, les personnes, 
ou institutions auxquelles la législation nationale donne 
qualité — jouit d'un droit inaliénable à être inté-
ressé aux opérations de vente dont l'œuvre est l'objet 
après la première cession opérée par l'auteur. 

* 

2) La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est 
exigible dans chaque pays de l'Union que si la légi-
slation nationale de l'auteur admet cette protection 
et dans la mesure où le permet la législation du pays 
où cette protection est réclamée. 

3) Les modalités et les taux de la perception sont 
déterminés par chaque législation nationale. 

Член 14-bis 
1) Без штета за правата на авторот на кое и да 

е дело што би можело да биде адаптирано или ре-
продуцирано, кинематографско^ дело е заштитено 
како, оригинално дело. Носителот на авторското пра-
во на кинематографско дело ги ужива истите права 
како и авторот на оригинално дело, подразбирајќи 
ги тука и правата предвидени во член 14 на оваа 
конвенција. 

2) а) Определувањето на носителите на автор-
ското право на кинематографско дело му се остава 
на законодавството на земјата во која се бара за-
штита. 

b) Меѓутоа, во земјите на Унијата во кои за-
конодавството, меѓу овие носители на правото ги 
признава авторите што дале придонеси за реализа-
ција на кинематографско дело, овие автори, ако се 
обврзале да ги даваат тие придонеси, не можат, со 
исклучок ако не. е поинаку или посебно договорено, 
да им се противставуваат на репродуцирањето, пушта-
њето во промет, јавното прикажување и изведување, 
пренесувањето во јавноста Преку жици, радиодифу-
зијата, соопштувањето rfa јавноста, титлување^ и 
дублирањето на текстовите на кинематографско 
дело. 

c) Прашањето дали формата на споменатото 
обврзување, заради примена на потстав b), треба или 
не треба да биде писмен договор или некој соодве-
тен писмен акт, се решава со законодавството на 
земјата на Унијата во која производителот на ки-
нематографското дело има свое седиште или во-
бичаено живеалиште. Меѓутоа, на законодавството 
на .земјата на Унијата во која се бара заштитата му 
се остава правото да предвиди дека ова обврзува-
н а треба да биде извршено со писмен договор или 
со некој друг соодветен писмен акт. Земјите што го 
користат ова право мораат за тоа да го известат 
генералниот директор со писмена изјава што тој 
веднаш им ја соопштува на другите земји на Уни-
јата. 

d) Под изразите „ако не е поинаку или посебно 
договорено" треба да се подразбира секој ограни-
чувачки услов од кој може да биде придружувано 
споменатото обврзување. 

3) Доколку со националното законодавство не 
се одлучи поинаку, одредбите на став 2b) не се при-
менуваат врз авторите на сценарија, дијалози и му-
зички дела, создадени за реализација на кинемато-
графско дело, ниту врз нивниот главен реализатор'. 
Меѓутоа, земјите на Унијата чие законодавство 
не ги содржи одредбите што предвидуваат примена 
на напред наведениот став'2b) на споменатиот реали-
затор, мораат за тоа да го известат генералниот ди-
ректор со писмена изјава што тој веднаш им ја 
соопштува на сите други земји на Унијата. 

Член 14-ter. 
1) Авторот или, по неговата смрт, лицата или 

установите на кои со националното законодавство 
им е дадено овластување за тоа, во поглед на ори-
гиналните уметнички дела или оригиналните рако-
писи на писатели или композитори, уживаат неоту-
ѓиво право да бидат заинтересирани во сдкоја подоц-
нежна продажба на делото по неговото прво от-
стапување, што го извршил авторот. 

2) Заштитата предвидена во став 1 на овој чле-н 
може да се бара во целата земја само ако национал-
ното законодавство на авторот ја прифаќа таквата 
заштита и во обемот што е дозволен со законодав-
ството на земјата во која се бара заштитата. 

3) Секое национално законодавство го утврдува 
начинот и стапката на наплатата. 
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Article 15 
1) Pour que les auteurs des œuvres littéraires et 

artistiques protégés par la présente Convention soient, 
sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis 
en conséquence devant les tribunaux des pays de 
l'Union à exercer des poursuites contre les contre-
facteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l 'œuvre 
en la manière' usitée. Le présent alinéa est applicable, 
même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le 
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute 
sur son idetité. 

2) Est présumé producteur de l'œuvre cinémato-
graphique, sauf preuve contraire, la personne phy-
sique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite 
œuvre fen la manière usitée,. 

3) Pour "les œuvres anonymes et pour les œuvres " 
pseudonymes autres que celles dont il est fait men-
tion à l'alinéa 1) ci-dessus, l'éditeur dont .le nom est 
indiqué sur l'œuvre est, sans autre preuve, réputé 
représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à 
sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. 
La ' disposition clu présent alinéa cesse d'être appli-
cable quant l'auteur a révélé son identité et justifié 
de sa qualité. 

4) a) Pour les œuvres non publiées dont l'identité 
de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles. il y a 
tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant 
d'un pays de l'Union, il est "réservé à la législation 
de ce pays îa faculté de désigner l'autorité compé-
tente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder 
et à faire valoir les -droits de celui-ci dans les pays 
de l'Union. 

b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette 
disposition, procéderont à une telle désignation, le 
notifieront au, Directeur générél par unë déclaration 
écrite où seront indiqué tous renseignements relatifs 
à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général com-
muniquera aussitôt cette déclaration à tous les autres 
pays de l'Union. 

Article 16 
1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans 

les pays de l'Union où l'œuvre originale a droit" à 
la protection légale. 

2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont 
également applicables aux reproductions provenant 
d'un pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé 
de l'être. . 

3) La saisie a lieu conformément à la législation 
de chaque pays. 

Article 17 
' Les dispositions de la présente Convention ne 

peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit 
qui appartient au Gouvernement de chacun des pays 
de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, 
par des mesures de législation ou de police inté-
rieure, la circulation, la représentation, l'exposition de 
tout ouvrage ou production à l'égard- desquels l'auto-
rité compétente aurait à exercer ce droit. 

Article 18 
1) La présente Convention s'applique à toutes les 

œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, 
пз sont pas encore tombées' dans le domaine public 
de leur pays d'origine par l'expiration de la durée ' 
de la protection. 

2) Cependant, si une œuvre, par l'expiration de 
la durée de la protection qui lui était antérieurement 

Член 15 
1) За да бидат авторите на книжевни и уметнич-

ки дела заштитени со оваа конвенција, додека не се 
докаже спротивното; и за да им биде, спрема тоа 
дозволено, пред судовите во земјите на Унијата да 
поднесуваат тужби против повредуваните на своите 
права, доволно е на делото да им биде назначено 
името' на вообичаен начин. Овој. став се 4применува 
дури и во случај ако тоа име е псевдоним, ако 
псевдонимот што го прифатил авторот не остава ни-
какво сомневање во поглед на неговиот идентитет. 

2) Се смета дека е производител на кинемато-
графско дело, додека не се докаже спротивното, она 
физичко или правно лице чие име е назначено на 
тоа дело на вообичаен начин. ' 

3) Ка ј анонимните и псевдонимните дела што не 
потпаѓаат под делата споменати во став 1 на овој 
член издавачот чие име се наоѓа на делото се сме-
та, во недостиг н # друг доказ, како лице што го 
претставува авторот; во тоа својство тое е овла-
стено да ги штити и користи неговите авторски пра-
ва. Одредбата на овој став ќе престане да се приме-
нува кога авторот ќе го' открие својот идентитет и 
ќе го докаже своето својство. 

4) а) За необјавени дела чиј автор не е познат, 
но за кои сигурно може да се претпостави дека нив-
ниот автор е државјанин на земја на Унијата, оста-
вено му е на законодавството на таа земја да го име-
нува надлежниот орган што ќе го застапува тој 
автор и што ќе биде овластен да ги штити и користи 
неговите права, во земјите на Унијата. 

b) Земјите на Унијата што, според оваа одредба, 
вршат такво именување го известуваат за тоа гене-
ралниот директор со писмена изјава во која ги на-
ведуваат сите податоци што се однесуваат на така 
именуваниот орган. Генералниот директор оваа из-
јава веднаш им ја соопштува на сите други земји 
на Унијата. 

Член 16 
1) Секое дело репродуцирано на недозволен на-

чин може да се заплени во земјите на Унијата во 
кои оригиналното дело ужива законска заштита. 

2) Одредбата на став 1 на овој член може исто 
така да се примени врз репродуцирањата што по-
текнуваат од некоја земја во која делото не е за-
штитено или престанало да ужива- заштита. 

3) Заплената се врши согласно со законодав-
ството на секоја земја. 

Член 17 
Одредбите на оваа конвенција не можат во ниш-

то да го повредат правото што и припаѓа на вла-
дата на секоја земја на Унијата да го дозволи, над-
гледува или забранува со законски или со полицис-
ки мерки прометот, прикажувањето или излагањето 
на кое и да е дело или производ во поглед на кои 
надлежниот орган би го вршал тоа право. 

Член 18 
1) Оваа конвенција се применува врз сите дела 

што во моментот на нејзиното влегување во сила 
уште не станале, со истекот на траењето на зашти-
тата во нивната земја, јавно добро. 

2) Меѓутоа, ако некое дело, со тоа што истекла 
траењето на заштитата што порано му било приз-
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reconnue, est tombée dans le domaine public du pays 
où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera 
pas protégée à nouveau. 

3) L'application de ce principe aura lieu confor-
mément aux stipulations contenues dans les conven-
tions spéciales existantes ou à conclure à cet effet 
entre pays, de l'Union. A défaut de semblables stipu-
lations, les-pays respectifs régleront, "chacun pour ce 
qui .le concerne, les modalités relatives à-cette appli-
cation. ' . 

4) Les dispositions qui précédent s'appliquent éga-
lement en cas de 'nouvelles accessions à l'Union et 
dans le cas où la protection serait étendue par appli-
cation de l'article 7 ou par abandon de réserves. 

Article 19 
Les dispositions de la présente Convention n'em-

pêchent pas de revendiquer l'application de disposi-
tions plus larges qui seraient édictées par la législation 
d'un pays de l'Union. 

Article 20 
Les Gouvernements des pays de l'Union se réser-

vent le droit de prendre entre eux des arrangements 
particuliers, en tant que ces arrangements confére-
raient aux auteurs des droits plus étendus que ceux 
accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient 
d'autres stipulations non contraires à la présente 
Convention. Les dispositions des' arrangements exis-
tants qui répondent aux conditions précitées restent 
applicables. 

Article 21 
1) Des dispositions particulières concernant les 

pays en voie de développement figurent dans l'Annexe. 
2) Sous réserve des dispositions de l'article 28.1) b), 

l'Annexe forme partie intégrante du présent Acte. 

Article 22 
1) a) L'Union a une Assemblée composée des pays 

de l'Union liés par les articles 22 à 26. 

b) Le Gouvernement de chaque pays est repré-
senté par un délégué, qui peut être assisté de sup-
pléants, de conseillers et d'experts. 

c) Les dépenses de chaque délégation sont sup-
portées par le Gouvernement qui l'a désignée. 

2) a) L'Assemblée: 
i) traite de toutes les questions concernant le 

maintien et le développement de l'Union et l'appli-
cation de la présente Convention; 

ii) donne au Bureau international de. la propriété 
intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau interna-
tional») visé dans la Convention instituant l'Organi-
sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après 
dénommée «l'Organisation») des directives concernant 
la préparation des conférences de revision, compte 
étant dûment tenu des observations des pays de 
l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26; 

iii) examine et approuve les rapports et les actir 
-vités du Directeur général de l'Organisation relatifs 
à l'Union et lui donne toutes directives utiles con-
cernant lès questions de la compétence de l'Union; 

iv) élit les membres du Comité exécutif de l'As-
semblée;' 

v) examine et approuve les raports et les activités 
de son Comité exécutif et lui donne des directives; 

наено, стане јавно добро на земјата во која се бара 
заштита, таквото дело не може да биде повторно 
заштитено во неа. 

3) Примената на ова начело се спроведува со-
гласно со одредбите содржани во специјалните кон-
венции што постојат или што за таа цел ќе се склу-
чат помеѓу Земјите на Унијата. Во недостиг на слич-
ни одредби заинтересираните земји го пропишуваат, 
секоја доколку се однесува до неа, начинот на кој 
се применува споменатото начело. 

4) Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член се при-
менуваат еднакво и во случаи на нови пристап,ува-
ња кон Унијата или ЕО случај кога заштитата се 
проширува со примена на член-7 од оваа конвенција 
или со откажување од резервите. 

Член 19 
Одредбите на оваа конвенција не спречуваат 

да С-Е бара примена на пошироки прописи шт? би ги 
донело - законодавството на некоја од зѕмј?гте на 
Унијата. 

Член 20 
Владите на земјите на Унијата го задржуваат 

за себе правото да пристапат кон склучување на по-
себни аранжмани доколку со свие аранжмани на 
авторите би им биле дадени пошироки права од 
оние што им се признаени со Конвенцијата или до-
колку тие би содржеле други одредби што не се во 
спротивност со оваа конвенција. Одредбите на по-
стојните аранжмани што им одговараат на горена-
ведените услови остануваат во важност. 

Член 21 
1) Посебните одредби што се однесуваат на зем-

јите во развој се наоѓаат во Анексот. 
2) Со исклучок на одредбите од член- 23 став 

- lb) на оваа конвенција, Анексот е составен дел на 
овој акт. 

Член 22 
1) а) Унијата има Собрание ,што го сочинуваат 

земјите на Унијата врзани со чл. 22 до 26 на оваа', 
конвенциј а. 

b) Владата на секоја земја ја претставува еден 
делегат, со евентуална помош од заменици, совет-
ници и стручњаци. 

c) Издатоците на секоја делегација ги поднесува 
владата што ја назначила. 

2) а) Собранието: 
i) расправа за сите прашања што се однесуваат 

на одржувањето и развојот на Унијата и на при-
мената на оваа конвенција; 

ii) му дава на Меѓународното биро за интелек-
туална сопственост (во понатамошниот текст: Ме-
ѓународно биро) предвидено во Конвенцијата за ос-
новање на Светска организација за интелектуална 
сопственост (во понатамошниот текст: Организација) 
упатства што се одне9уваат на подготовката на кон-
ференции за ревизија, водејќи при тоа строго смет-
ка за забелешките на земјите на Унијата што не 
се врзани со одредбите од чл. 22 до 26 надеваа кон-

* венци ја. 
iii) ја разгледува и одобрува и работата на гене-

ралниот директор на Организацијата во врска со 
Унијата и му ги дава сите потребни упатства што се 
однесуваат на прашањата од надлежноста на -Уни-
јата; 

iv) ги избира членовите на Извршниот одбор на 
Собранието; 

v) ги разгледува, и одобрува извештаите и рабо-
тата на Извршниот одбор и му дава упатства; 
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vi) arrête le programme, adopte le budget trjennal 
de l'Union et approuve ses comptes de clôture; " 

vii) adopte le règlement financier de l'Union; 

viii) crée les comités d'experts et groupes de 
travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs 
de l'Union; 

ix) décide quels sont les pays non membres de 
l'Union et quelles sont les organisations intergouver-
nementales et internationales non gouvernementales 
qui peuvent être admis à ses réunions en qualité 
d'observateurs; 

x) adopte les modifications des- articles 22 à 26; 

xi) entreprend toute autre action appropriée en 
vue d'atteindre les objectifs de l'Union; 

xii) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique 
la présente Convention; 

xiii) exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les 
droits qui lui sont conférés par la Convention insti-
tuant l'Organisation. 

b) Sur les questions qui intéressent également 
d'autres Unions administrées par l'Organisation, 
l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du 
Comité de coordination de l'Organisation. 

3) a) Chaque pays membre de l'Assemblée disposé 
d'une voix. 

b) La moitié des pays membres de l'Assemblée 
constitue le quorum. 

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), 
si, lors d'une session, le nombre des pays représentés 
est inférieur à la moitié .mais égal ou supérieur au 
tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peuL 
prendre des décisions; toutefois, les décisions de 
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa 
procédure, ne" deviennent exécutoires que lorsque les 
conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau 
international communique lesdites décisions aux pays 
membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, 
en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai 
de trois mois «à compter de la date de ladite commu-
nication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration 
de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé 
leur vote ou leur abstention est au moins égal au 
nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum 
fût atteint lors de la session, lesdites décisions devien-
nent exécutoires, pourvu qu'en même temps la 
majorité nécessaire reste acquise. 

d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), 
les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité 
des deux tiers des votes exprimés. 

e) L'abstention n'est pas considérée comme un 
vote. 

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays 
et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 

g) Les pays de l'Union qui ne.sont pas membres 
de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité 
d'observateurs. 

4) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois 
ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur 
général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même 
période et au même lieu que l'Assemblée générale de 
l'Organisation. 

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire 
sur convocation adressée par le Directeur général, à 
la demande du Comité exécutif ou a la demande d'un 
quart des pays membres de l'Assemblée. 

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur. 

vi) ја утврдува програмата, го усвојува триго-
дишниот буџет на Унијата и ги одобрува завршните 
сметки; • 

v.ii) го усвојува финансискиот правилник на 
Унијата; 

viii) формира комитети на стручњаци и работни 
групи што смета дека се потребни за остварување 
на целите на Унијата; 

ix) одлучува кои земји нечленки на Унијата и 
кои владини и меѓународни невладини организации 
можат да"бидат примени да присуствуваат на нејзи-
ните заседанија во својство на посматрачи; 

x) усвојува измени на чл. 22 до 26 на оваа кон-
венција; 

xi) презма секоја друга соодветна акција која 
придонесува да се постигнат целите на Унијата^ 

xii) ги извршува сите други задачи што произ-
легуваат од оваа конвенција; 

xiii) под услов да ги прифатила, ги врши пра-
вата што и се признаени со Конвенцијата за осно-
вањето на Организацијата. 

b) За прашањата што исто така ги интересираат 
и другите унии со кои управува Организацијата, 
Собранието одлучува откако ќе прибави мислење од 
Координациониот одбор на Организацијата. 

3) а) Секој член ,на Собранието располага со 
еден глас. 

b) Половината од земјите — членки на Собра-
нието сочинуваат кворум. 

c) Без оглед на одредбите од потстав b) ако при 
заседанието бројот на застапените земји е помал од 
половината, но еднаков или поголем од една третина 
од земјите — членки на Собранието, тоа може да 
донесува одлуки; меѓутоа, о,длуките на Собранието, 
со исклучок на оние што се однесуваат на неговиот 
деловник, стануваат извршни дури откако ќе се 
исполнат долунаведените услови. Меѓународното 
биро им ги соопштува споменатите одлуки на зем-
јите — членки на Собранието што не биле заста-
пени, повикувајќи ги во рок од три месеци од- денот 
на споменатото соопштување писмено да го изразат 
своето гласање или воздржување. Ако по истекот 
на овој рок бројот на земјите што на тој начин "гла-
сале или -се воздржале е барем еднаков на бро-
јот на земјите што недостигал за да се постигне 
кворум за време на заседанието,' споменатите одлуки 
стануваат извршни, под услов истовремено да биде 
обезбедено потребното мнозинство. 

d) Со исклучок на одредбите од член 26 став 2 
на оваа конвенција, одлуките*на Собранието Се 
донесуваат со двотретинско мнозинство на изразе-
ните гласови. 

e) Воздружувањето не се смета како гласање. 

f) Еден делегат може да претставува само една 
земја и може да гласа само во нејзино име. х 

g) Земјите на Унијата што не се членки на Со-
бранието се . примаат на неговите заседанија во 
својство на посматрачи. 

4) а) Собранието се состанува еднаш во секои 
три години на редовно заседание, на покана од гене-
ралниот директор и, освен во исклучителни случаи, 
во исто време и на исто место каде што се одржува 
Генералното собрание на Организацијата. 

b) Вонредно заседание на Собранието свикува 
генералниот директор на барање од Извршниот од-
бор или од една четвртина од земјите — членки на 
Собранието. 

5) Собранието усвојува свој деловник. 
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Article 23 
1) L'Assemblée а un Comité exécutif. 
2) a) Le Comité exécutif est composé des pays 

élus par l'Assemblée parmi les pays membres de 
celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel 
l'Organisation a son siège dispose, ex officio, d'un 
siège au Comité, sous réserve des dispositions de 
l 'article 25.7) b). 

b) Le Gouvernement de chaque pays membre du 
Comité exécutif est représenté par un délégué, qui 
peut être assisté de suppléants, de conseillers et 
d'experts. 

c) Les dépenses de chaque délégation sont suppor-
4ées par le Gouvernement qui l'a désignée. 

3) Le nombre des pays membres du Comité 
exécutif correspond au quart du nombre des pays 
membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à 
pourvoir, le reste subsistant après la division par 
quatre n'est pas pris en considération. 

4) Lors de l'élection des membres du Comité 
exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition 
géographique équitable et de la "nécessité pour les 
pays parties aux Arrangements particuliers qui 
pourraient être établis en relation avec l'Union d'être 
Pçirmi les pays constituant le Comité exécutif. 

5) a) Les membres du Comité exécutif restent en 
fonctions à partir de la clôture de la session ^ de 
l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus 
jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de 
l'Assemblée. 

b) Les membres du Comité exécutif sont rééli-
gibles dans la limite maximale- des deux tiers 
d'entre eux. ^ . 

c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élec-
tion et de la réélection éventuelle des membres du 
Comité' exécutif. 

6) a). Le Comité exécutif: 
i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée; 

ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives 
aux projets de programme et de budget triennal de 
l'Union préparés par le Directeur général; 

iii) se prononce, dans les limites du programmé et 
du budget triennal, sur les programmes et budgets 
annuels préparés par le Directeur général; 

iv) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires 
appropriés, les rapports périodiques du Directeur géné-
ral et les rapports annuels de vérification des comptes; 

v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécu-
tion du programme de l'Union par le Directeur géné-
ral, conformément aux décisions de l'Assemblée et en 
tenant compte des circonstances survenant entre deux 
sessions ordinaires de ladite Assemblée; 

vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont 
attribuées dans le cadre de la présente Convention. 

b) Sur les questions qui intéressent également 
d'autres Unions administrées par l'Organisation, le 

1 Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du 
Cofnité de coordination de l'Organisation. 

7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an 
en session ordinaire, sur convocation du Directeur 
général, autant que possible pendant la même periode 
et au même lieu que le Comité de coordination de 
l'Organisation. 

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraor-
dinaire sur convocation adressée par le Directeur géné-
ral, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de 
son président ou d'un quart de ses membres. 

8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif 
dispose d'une voix. 

Член 23 
1) Собранието има Извршен одбор. 
2) а) Извршниот одбор го сочинуваат земјите 

што ги избира Собранието меѓу земјите што се 
негови членки. Освен тоа, земјата на чија терито-
рија има свое седиште Организацијата располага 
ех officio (по тој основ) со едно место во Одборот, 
со исклучок на одредбите од член 25 став 7 b) на 
оваа конвенција. 

b) Владава на секоја земја — членка на Изврш-
ниот одбор ја претставува еден делегат со евенту-
ална помош од заменици, советници и стручњаци. 

c) Трошоците на .секоја делегација ги поднесува 
владата што ја именувала. 

3) Бројот на земјите — членки на Извршниот 
одбор и одговара на четвртината од бројот на 
земјите — членки на Собранието. Во сметањето на 
местата што треба да се обезбедат, остатокот што би 
се појавил по делењето со четири не се зема превид. 

4) При изборот на членови на Извршниот одбор, 
Собранието води сметка за правичната географска 
распределба и за потребата земјите — членки на 
посебни аранжмани што би можеле да бидат склу-
чени во односот со Унијата, да бидат помеѓу земјите 
што го сочинуваат Извршниот одбор. 

5) а) Членовите на Извршниот одбор ги вршат 
своите функции почнувјаќи од завршувањето на 
заседанието на Собранието во тенот на кое се 
избрани до следното редовно заседание на Собра-
нието. 

b) Најмногу две третини од членовите на Из-
вршниот одбор можат да бидат повторно избира™. 

c) Собранието го прошишува начинот на изборот 
и на евентуалниот повторен избор на членовите на 
Извршниот одбор. 

6) а) .Извршниот одбор: 
i) подготвува нацрт на дневниот ред на Собра-

нието; 
и) му поднесува на Собранието предлози во 

врска со нацртот на програмата и тригодишниот 
буџет на Унијата што ги подготвил генералниот 
директор; 

iii) се изјаснува, во границите на програмата и 
тригодишниот буџет, за програмите и годишните 
буџети што ги подготвува генералниот директор; 

iv) му поднесува на Собранието, со соодветни 
коментари, и повремени извештаи од генералниот 
директор и годишни извештаи " за прегледот на 
сметките; 

- v) ги презема сите корисни мерки со цел за 
извршување на програмата на Унијата од страна на 
генералниот директор, согласно со одлуките на Со-
бранието, и водејќи сметка за околностите што 
настапиле помеѓу две редовни заседанија на Собра-
нието; 

vi) ги извршува сите други задачи што му се 
дадени во надлежност во рамките на оваа конвен-
ција. 

b) За.прашањата што исто така ги интересираат 
другите Унии со кои управува Организацијата, 
Извршниот одбор одлучува откако ќе прибави 
мислење од Координационот одбор на Организа-
цијата. 

7) а) Извршниот одбор се состанува еднаш го-
дишно во редовно заседание на покана од генерал-
ниот директор, доколку е можно во исто време и 
на исто место каде што заседава и Координациониот 
одбор на Организација. * 

b) Извршниот одбор се состанува на вонредно 
заседание на покана од. генералниот директор, било 
по негова иницијатива било по барање од претседа-
телот на Одборот или од една четвртина на неговите 
членови. 

8) а) Секоја земја — членка на Извршниот одбор 
располага со еден глас* 
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* b) La moitié des pays tmembres du Comité exécutif 
constitue le quorum. 

c) Les décisions sont prises à la majorité simple 
des votes exprimés. " ~ 

d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 
e) Un délégué nè peut représenter qu'un seul pays 

et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 
9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres 

du Comité exécutif sont admis à ses réunions en 
qualité d observateurs. 

10) Le Comité exécutif adopte son règlement in-
térieur-

Article 24 
1) a) Les tâches administratives incombant à l'Uni-

on sont assurées par le Bureau international, qui succède 
au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de r i jnion 
institué par la Convention internationale pour la pro-
tection de la propriété industrielle. 

b) Le Bureau international assure notamment le 
secrétariat des divers organes de l'Union. 

c) Le Directeur général de l'Organisation est le 
plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente. 

2) Le Bureau international rassemble et publie 
les informations concernant la protection du droit 
d'auteur. Chaque pays de l'Union communique aussitôt 
que possible au Bureau international le texte de toute 
nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant 
la protection du droit d'auteur. 

3) Le Bureau international publie un périodique 
mensuel. 

4) Le Bureau international fournit à tout pays de 
l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les 
questions relatives à la protection du droit d'auteur. 

5) Le Bureau international procède à des études et 
fournit des services destinés à faciliter la protection 
du droit d'auteur. 

6) Le Directeur général et tout membre du per-
sonnel désigné par lui prennent part, sans droit de 
vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité 
exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe 
de travail. Le Directeur général ou un membre du 
personnel désigné par lui est d'office secrétaire de 
ces organes. 

7) a) Le Bureau international, selon les directives 
de l'Assemblée et en coopération avec le Comité 
exécutif, prépare les conférences de revision des dis-
positions de la Convention autres que les articles 22 
à 26. 

b) Le Bureau international peut consulter des or-
ganisations intergouvernementales et internationales 
non gouvernementales sur * la préparation des con-
férences de révision. 

c) Le Directeui général et les personnes désignées 
par lui prennent part, sans droit de vote, aux 
délibérations dans ces conférences. 

8) Le Bureau international exécute toutes autres 
tâches qui lui sont attribuées. 

Article 25 
1) a) L'Union a un budget. 
b) Le budget de l'Union comprend les recettes et 

les dépenses propres à l'Union, sa contribution au 
budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, 
le ces échéant, la somme mise à la disposition du 
budget de la Conférence de l'Organisation. 

c) Sont considérées comme dépenses communes 
aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées 

b) Половината од земјите — членки на Изврш-
ниот одбор сочинуваат кворум. 

c) Одлуки се донесуваат со просто мнозинство 
на изразените гласови. 

d) Воздржувањето не се смета како гласање. 
e) Еден делегат може да претставува само е д ш 

земја и може да гласа само во нејзино име. 
9) Земјите на Унијата што не се членки на Из-

вршниот одбор се примаат на неговите заседанија 
во својство на посматрачи. 

10) Извршниот одбор донесува свој деловник. 

Член 24 
1) а) Административните задачи на Унијата ги 

извршува Меѓународното биро што доаѓа на место 
на бирото на Унијата обединето со бирото установе-
но со Меѓународната конвенција за заштита на ин-
дустриската сопственост. 

b) Меѓународното биро особено го обезбедува 
секретарството на разни органи на Унијата. 

c) Генералниот директор на Организацијата е 
највисок функционер на Унијата и тој ја претста-
вува. 

2) Меѓународното биро ги прибира и објавува 
информациите што се однесуваат на заштитата на 
авторското право. Секоја земја на Унијата му го 
соопштува, што е можно порано, на Меѓународното 
биро текстот на секој нов закон како и сите офици-
јални текстови што се однесуваат на заштитата на 
авторското право. 

3) Меѓународното биро издава месечна ревија. 

4) Меѓународното биро на секоја земја на Уни-
јата, на нејзино барање, и дава известувања за пра-
шањата што се однесуваат на заштитата на автор-
ското право. 

5) Меѓународното биро врши проучувања и дава 
услуги наменети за олеснување на заштитата на 
авторското право. 

6) Њнералниот директор и секој член на персо-
налот што ќе го определи тој учествува, без право 
на глас,-на сите седници на Собранието, на Изврш-
ниот одбор и на секој друг одбор на стручњаци или 
работна група. Генералниот директор или член на 
персоналот што ќе го именува тој,, по службена 
Должност, е секретар на овие органи. 

7) а) Меѓународното бјиро, според упатството од 
Собранието и во соработка со Извршниот одбор, ги 
подготвува конференциите за ревизија на одредбите 
на Конвенцијата, со исклучок на одредбите од чл. 
22 до 26 на оваа конвенција. 

b) Меѓународното биро може да консултира ме-
ѓувладини и меѓународни невладини организации 
за подготовките на конференциите за ревизија. 

c) Генералниот директор и лицата 'што ќе ги 
определи тој учествуваат, ,без право на глас, во 
донесувањето на одлуки на овие конференции. 

8) Меѓународното биро ги извршува сите други 
задачи што му се ставени во надлежност. 

Член 25 
1) а) Унијата има свој буџет. 
b) Буџетот на Унијата ги опфаќа приходите и 

расходите на самата Унија,, нејзиниот придонес во 
буџетот на трошоците заеднички за сите унии, како 
и евентуалниот износ ставен на располагање на бу-
џетот на Конференцијата на Организацијата. 

c) Како трошоци заеднички за сите унии се 
сметаат трошоците што не се наменети исклучиво 
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exclusivement à l'Union mais également à une ou 
plusieurs autres Unions administrées par l'Organi-
sation. La part de l'Union dans ces dépenses communes 
•est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présen-
tent pour elle. 

2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu-
des exigences de coordination avec les budgets des 
autres Unions administrées par l'Organisation. 

3) Le budget de l'Union est financé par les 
ressources suivantes: 

i) les contributions des pays de l'Union; 
ii) les taxes et sommes dues. pour les services 

rendus par le Bureau international* au titre de l'Unon; 
iii) le produit de la vente des publications du 

Bureau international concernant l'Union et les droits 
afférents à ces publications; 

iv) les dons, legs et subventions; 
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 

4) a) Pour déterminer sa part contributive dans 
le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans 
une classe et paie ses contributions annuelles sur la 
base d'un nombre d'unités fixé comme suit: 

Classe I 
Classe II 
Classe III -
Classe IV 
Classe V • 
Classe VI « 
Classe VII 

25 
20 
15 
10 
5 
3 
1 

за Унијата туку, исто така. за една или за повеќе 
други ,унии со кои управува Организацијата. Уделот 
на Унијата во овие заеднички трошоци е сразмерен 
на интересот што 'го претставуваат овие трошоци 
за неа. 

2) Буџетот на Унијата се донесува водејќи 
сметка за потребата на неговото усогласување со 
буџетите на другите унии со кои управува Органи-
зацијата, 

3) Буџетот на Унијата се финансира од следните 
извори: 

i) од придонесите на земјите на Унијата; 
ii) од .таксите и износите добиени за услуги што 

ги дава Меѓународното биро во својство на Унија; 
iii) о*д приходите добиени со продажба на публи-

кации на Меѓународното биро за Унијата и од пра- -
вата што идат со овие публикации; 

iv) од подароци, легати и субвенции; 
v) од закупнина, камата и разни други приходи. 

4) Загради определување на својот придонесен 
-удел во буџетот, секоја земја на Унијата се распо-
редува во една класа и ги плаќа своите- годишни 
придонеси врз база на извесен број единици кој се 

-утврдува како што следува: 

I класа 
II класа 
III класа 
IV класа 
V класа 
VI класа 
VII класа 

25 единици 
20 единици 
15 единици 
10 единици 
5 единици 
3 единици 
1 единица 

b) А moins qu'il ne l'ait fait précédemment, 
chaque pays indique, au moment du dépôt de son 
instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans 
laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. 
S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire 
part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. 
Un tel changement prend effet au début de l'année 
civile suivant ladite session. 

1 с) La contribution annuelle de chaque pays con-
siste en un montant dont le rapport à la somme totale 
des contributions annuelles au budget de l'Union de 
tous les pays est le même que le rapport entre le 
nombre des unités de la classe dans laquelle il est 
rangé et le nombre total des unités de l'ensemble 
des pays. 

d) Les contributions sont dues au premier janvier 
de chaque année. 

e) Un pays en retard dans le paiement de ses 
contributions ne peut exercer son droit de vote, dans 
aucun des organes de l'Union dont il est membre, si 
le montant de son arriéré est égal ou supérieur a celui 
des contributions dont il est redevable pour les deux 
années complètes écoulées. Cependant, un tel.pays peut 
être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote 
au sein -dudit organe aussi longtemps que ce dernier 
estime que le retard résulte de circonstances excep-

tionnelles et inévitables. 
f) Dans le cas où le budget n'est pas,adopté avant 

le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année 
précédente est reconduit selon les. modalités prévues 
par le règlement financier. 

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des 
services rendus par le Bureau international au titre 
de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en 
fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif. 

6) a) L'Union possède un fonds de roulement 
constitué par un versement unique effectué par 

b) Доколку тоа порано не го сторила, секоја 
земја нав.едува, при депонирањето на својот инстру-
мент за ратификација или пристапување,, во која 
класа сака да биде распоредена. Класата може да 
се менува. Ако избере некоја пониска класа, таа 
земја ќе мора за тоа да го извести Собранието на 
едно од неговите редовни заседанија. Промената 
влегува во сила со почетокот на календарската го-
дина* по споменатото заседание. 

c) Годишниот придонес на секоја земја се состои 
од износот чијшто однос спрема вкупната сума на 
годишните придонеси на буџетот на Унијата* на сите 
земји е ист како и односот помеѓу бројот на едини-
ците на класата во која е распоредена и виупкгсот 
број на единиците на сите земји заедно. 

d) Придонесите се уплатуваат на. први јануари 
секоја година. 

e) Земјата што доцни со плаќањето на своите 
придонеси, не може да го врши своето право на глас 
во ниеден орган на Унијата чијшто е член, ако зао-
статокот на нејзиниот неплатен долг е еднаков или 
поголем од пр,идонесот што таа го должи за две цели 
изминати години. Меѓутоа, на оваа земја може да и 
б,еде дозволено да го задржи вршењето на сзоето 
право на глас во тој орган cè додека тој орган смета 
дека доцнењето настанало поради исклучителни и 
неизбежни околности. 

f) Во случај буџетот да не се усвои пред почето-
кот на новата сметковна година, буџетот од претходн-
а т а година продолжува на начинот предвиден со 
финансискиот правилник. 

5) Износот на таксите и сумите што се должат 
за услугите сторени од страна на Меѓународното 
биро во својство на Унијата го утврдува генер-ал-
ниот директор, кој за тоа им поднесува извештај на 
Собранието и на Извршниот одбор. 

6) а) Унијата има фонд за тековни издатоци, 
формирани од еднократна уплата што ја извршила 
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chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, 
l'Assemblée décide de son augmentation. 

b) Le montant du versement initial dê .chaque 
pays au fonds précité ou de sa participation à l'aug-
mentation de celui-ci est proportionnel à la contribu-
tion de ce pays pour l'année au cours de laquelle 
le fonds est constitué ou l'augmentation décidée. 

c) La proportion et les modalités de versement 
sont arrêtées p a r l'Assemblée, sur proposition du 
Directeur général et après avis du Comité de coordi-
nation de l'Organisation. 

7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur 
le territoire duquel l'Organisation a. son siège prévoit 
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays 
accorde des avances. Le montant de ces avances et 
les conditions dans lesquelles" elles sont accordées 
font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre 
le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps 
qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose 
ex .officio d'un siège au Comité exécutif. 

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation 
ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accor-
der des avances moyennant notification par écrit. La 
dénonciation prend effet trois ans après la fin de 
l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 

8) La vérification des comptes est assurée, selon 
les modalités prévues par le règlement financier, par 
un ou pusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs 
extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés 
par l'Assemblée. 

Article 26 
1) Des propositions de modification des articles 

22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être pré-
sentées par tout pays membre de l'Assemblée, par le 
Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces pro-
positions sont communiquées par ce dernier aux pays 
membre de l'Assemblée six mois au moins avant d'être 
soumises à l'examen de l'Assemblée. 

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 
1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les 
trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modi-
fication de l'article 22 et du présent alinéa requiert 
les quatre cinquièmes des votes exprimés. 

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 
1) entre en vigueur un mois après la réception par le 
Directeur général des notifications écrites d'accep-
tation, effectuée en conformité avec leurs règles ^con-
stitutionnelles respectives, de la part des trois quarts 
des pays qui étaient membres de l'Assemblée au 
moment où la modification a été adoptée. Toute 
modification desdits articles ainsi acceptée lie tous 
les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment 
où la modification entre en vigueur ou qui en devien-
nent membres à une date ultérieure; toutefois, toute 
modification qui augmente les obligations financières 
des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui 
ont notifié leur acceptation de ladite modification. 

Article 27 
1) La présente Convention sera soumise à des 

revisions en vue d'y introduire les améliorations de 
nature à perfectionner le système de l'Union. 

2) A cet effet, des conférences auront lieu, succes-
sivemet, dans l'un des pays de l'Union, entre les 
délégués desdits pays. 

секоја земја на Унијата. Ако фондот стане недово-
лен, Собранието одлучува за неговото зголемување. 

b) Износот на почетната уплата на секоја земја 
во горенаведениот фонд или на нејзиното учеству-
вање во зголемувањето на истиот е сразмерен на 
придонесот на таа земја за годината во текот на која 
е формиран фондот или одлучено зголемувањето. 

c) За сразмерот и начинот на уплатата одлучува 
Собранието на предлог од генералниот директор и по 
прибавено мислење од Координациониот одбор на 
Организацијата. г 

7) а) Со спогодбата за седиштето, што е склучена 
со земјата на чиј а, територија се наоѓа седиштето на 
Организацијата, се предвидува дека, ако фон-
дот за тековни издатоци е недоволен, таа 
земја ќе дава аконтации. Износот на овие аконта-
ции и условите под кои се даваат- тие, во секој слу-
чај, претставуваат предмет на одвоени спогодби по-
меѓу земјата што е во прашање и Организацијата. 
Cè дотогаш додека е должна да дава аконтации, таа 
земја располага ех officio со едно место во Изврш-
ниот одбор. 

« 
b) Земјата наведена во потстав а) и Организаци-

јата имаат право, секоја од нив, со писмено соопште-
ние, да ја откажат обврската за давање аконтации. 
Отказот влегува во сила три години по завршување-
то на годината во текот на која бил соопштен. 

8) Преглед на сметките се обезбедува на начи-
нот предвиден со финансискиот правилник од стра-
на на една или повеќе земји на Унијата или со над-
ворешни контролори што, со нивна согласност, ги 
именува Собранието. 

Член 26 
1) Предлог за измена на чл. 22, 23, 24, 25 и 26 

на оваа конвенција може да поднесува секоја земја-
-членка на Собранието, Извршниот одбор или гене-
ралниот директор. Генералниот директор им ги 
соопштува овие предлози на земјите-членки на Соб-
ранието најмалку шест месеци пред да му бидат тие 
поднесени на Собранието на разгледување. 

2) Секоја измена на членовите наведени во став 
1 на овој член ја одобрува Собранието. За усвоју-
вање е потребно мнозинство од три четвртини изра-
зени гласови; меѓутоа, за секоја измена на член 22t  
и став 2 на член 26 на оваа конвенција потребно е 
мнозинство од четири петт^ни од изразените гла-
сови. 

3) Секоја измена на членовите од став 1 на овој 
член влегува во сила еден месец откако генералниот 
директор ќе прими писмени соопштенија за прифа-
ќањето, извршено во согласност со нивните соодвет-
ни уставни правила, од страна на три четвртини од 
земјите што биле членки на Собранието во моментот 
кога е усвоена измената. Секоја измена на тие чле-
нови прифатена на тој начин ги врзува сргге зем-
ји што се членки на Собранието во моментот кога 
измената влегува во сила или кои дополнително ќе 
станат членки; меѓутоа, секоја измена со која би се 
зголемувале финансиските обврски на земјите на. 
Унијата, ги врзува само оние меѓу низ што го сооп-
штиле своето прифаќање на споменатата измена. 

Член 27 
1) Оваа конвенција може да се подложи кон ре-

визија, за да се внесат во неа подобрувања што се 
од таква природа што да го усовршуваат системот 
на Унијата. 

2) За таа цел, ќе се одржуваат конференции 
едноподруго во една од земјите на Унијата помеѓу 
делегатите на тие земји. 
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3> Sous réserve des dispositions de l'article 26 
applicables à la modification des articles 22 à 26, 
toute révision du présent Acte, y compris l'Annexe, 
requiert l'unanimité des votes exprimés. 

Article 28 
1) a) Chacun des pays de l'Union qui. a signé le 

présent Acte.peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, 
peut y adhérer. Les instruments de ratification ou 
d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. 

b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer -dans 
son instrument de ratification ou d'adhésion que sa 
ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux 
articles 1 à 21 et à l'Annexe; toutefois, si ce pays a 
déjà fait une déclaration selon l'àrticle VI. 1) de 
l'Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit in-
strument que sa ratification ou son adhésion ne 
s'applique pas aux articles 1 à 20. 

с) Chacun des pays de l'Union qui, conformément 
au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ^ratification 
ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit 
sous-alinéa peut; à tout moment ultérieur, déclarer 
qu'il étend les effets de sa ratification ou de son 
adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est 
déposée auprès du Directeur général. 

2) a) Les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en 
vigueur trois mois après que les deux conditions 
suivantes ont été remplies: " 

i) cinq pays de l'Union au moins ont ratifié le 
présent Acte ou y ont adhéré sans faire de décla-
ration selon l'alinéa 1) b), 

ii) l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'.Irlande 
du Nord sont devenus liés par la Convention univer-
selle sur le. droit d'auteur, telle qu'elle a été revisée 
à Paris le 24 juillet 1971. 

b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) 
est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois 
mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont 
déposé des instruments de ratification ou d'adhésion 
ne contenant pas de déclaration selon l'alinéa 1) b). 

c) A l'égard de tout pays de l'Union auquel* le 
sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le 
présent Acte.ou y adhère sans faire de déclaration 
seion l'alinéa 1) b), les articles 1 à 21 et l'Annexe 
entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle 
le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument 
de ratification ou d'adhésion considéré, à moins 
qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'in-
strument déposé. Dans ce -dernier cas, les articles 1 
à 21 et l'Annexe entrent en vigueur à Tégard de ce 
pays à la date ainsi indiquée. 

d) Les disposition^ des sous-alinéas a) à с) n'affec-
tent pas l'application de l'article VI de l'Annexe. 

3) A l'égard de tout pays de l'Union qui ratifie le 
présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration 
seion l'alinéa 1) b), les articles 22 à 38 entrent en 
vigueur trois mois après la date à laquelle le Direc-
teur général a notifié le dépôt de l'instrument de 
ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une 
date postérieure n'-ait été indiquée dans l'instrument 
déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 
entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date 
ainsi indiquée. 

3) Со исклучок на одредбите од член 26 на оваа 
конвенција, што се применуваат врз измена на чл. 
22 до 26 На оваа конвенција секоја ревизија на овој 
акт, подразбирајќи го тука и Анексот, бара едно-
душност постигната со' гласање. 

Член 28 
1) а) Секоја земја на Унијата што го потпишала 

овој акт, може да го ратификува а, ако не го ^отпи-
шала, може да му пристапи. Инструментите на ра-
тификацијата или на пристапувањето се депонираат 
ка ј генералниот директор. 

b) Секоја земја на Унијата може да изјави во 
својот инструмент за ратификација или пристапу-
вање дека нејзината ратификација или пристапу-
вање не се однесува на чл. 1 до 21 на оваа конвен-
ција и на Анексот; меѓутоа; ако таа земја, веќе дала 
изјава во, смисла на член VI став 1) од Анексот, таа 
•единствено може да изјави во споменатиот инстру-
мент дека нејзината ратификација или пристапу-
вање не се однесува на чл. 1 до 20 на оваа конвен-
ција. 

c) Секоја земја на Унијата која, сообразно со 
потстав b), ги исклучила од дејство на својата рати-
фикација или своето пристапување одредбите наве-
дени во тој штета в може дополнително, во секој 
подоцнежен момент, да изјави дека ги протега дејс-
твата на својата ратификација или пристапување 
на овие одредби. Таква изјава се депонира кај гене-
ралниот директор. 

2) а) Чл. 1 до 21 на оваа конвенција и Анексот 
влегуваат во сила три месеци откако ќе брадат" ис-
полнети двата следни услова: 

- i) најмалку пет земји од Унијата да го ратифи-
кувале овој акт, или му пристапиле, не давајќи из-
јава според став lb) на овој член; 

ii) Шпанија, Соединетите Американски Држави, 
Франција и Обединетото Кралство Велика Брита-
нија и Северна Ирска да пристапиле кон Светската 
(универзална) конвенција за авторското право, изме-
нета во Париз на 24 јули 1971 година. 

b) Влегувањето во сила наведено во потстав а) е 
извршено во поглед на земјите на Унијата што нај-
малку три месеци пред ова влегување во сила ги 
депонирале инструментите за ратификација или 
пристапување, што не содржат изјава во смисла на 
став lb) на овој член. 

c) Во поглед на секоја земја на Унијата врз која 
не се применува потстав b) и која ќе го ратификува 
овој акт или ќе му пристапи, не давајќи изјава во 
смисла на став, lb) на овој член чл. 1 до 21 на оваа 
конвенција и Анексот влегуваат во сила три месеци 
по датумот кога генералниот директор го соопштил 
депонирањето на инструментот за ратификација или 
пристапување за кој станува збор, со исклучок ако 
во депонираниот инструмент не е означен некој по-
доцнежен датум. Во овој последен случају чл. 1 до 
21 на оваа конвенција и Анексот влегуваат во сила 
во поглед на оваа земја на тој така означен датум. 

d) Одредбите на потставови а) до с) не гиоаат во 
примената на член VI од Анексот. 

3) Во поглед на секоја земја на Унијата што ќе 
го ратификува овој акт или ќе му пристапи со изја-
ва во смисла на став 1) b) на овој член или без неа, 
чл. 22 до 28 на оваа конвенција влегуваат во сила 
три месеци по датумот кога генералниот директор го 
соопштил депонирањето на инструментот за ратифи-
кација или пристапување за кој станува збор, освен 
ако на депонираниот инструмент не е означен некој 
подоцнежен датум. Во овој последен случај, чл. 22 
до 28 на оваа конвенција влегуваат во сила за таа 
земја на тој така означен датум, 
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Article 29 
1) Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au 

présent. Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente 
Convention et membre de l'Union. Les instruments 
d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. 

2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), la, présente 
Convention entre en vigueur à l'égard de tout pays 
étranger à l'Union trois mois après la date à laquelle 
le Directeur général a notifié le dépôt de son instru-
ment d'adhésion, à moins qu'une date postérieure 
n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce 
dernier cas, la présente Convention entre en vigueur 
à -l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. 

b) Si l'entrée en vigueur en application du sous-
alinéa a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 
à 21 et de l'Annexe en application de l'article 28.2) a), 
ledit pays sera lié, dans l'intervalle, par les articles 
1 à 20 de l'Acte de Bruxelles de la présente Conven-
tion, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à 
l'Annexe. 

Article 29bis 

La ratification du présent Acte ou l'adhésion à 
cet Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 
22 à 38 de l'Acte de Stockholm de la présente Con-
vention vaut, à seule fin cle pouvoir appliquer l'article 
14.2) de la Convention instituant l'Organisation, rati-
fication cle l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet 
Acte avec la limitation prévue par l'article 28.1) b) i) 
dudit Acte. 

Article' 30 
Г 1) Sous réserve des exceptions permises par 
l'alinéa 2) du présent article, par l'article.28.1) b), par 
l 'srucle 33.2), ainsi que par l'Annexe, la ratification 
ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes 
les clauses et admission à tous les avantages stipulés 
par la présente Convention. 

2) a) Tout pays de l'Union ratifiant le présent 
Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l'article 
V.2) de l'Annexe, conserver le bénéfice des réserves 
qu'il a formulées antérieurement, à la condition d'en 
faire la déclaration lors du dépôt de son instrument 
de ratification ou d'adhésion. 

b) Tout pays* étranger à l'Union peut déclarer, en 
adhérant à la présente Convention et sous réserve 
de l'article V.2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, 
provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, 
concernant le droit, de traduction, les dispositions de 
l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée 
à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions 
ne visent que la traduction dans une langue d'usage 
général dans ce pays. Sous réserve de l'article 1.6) b) 
de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce 
qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant 
pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle 
réserve, une protection équivalente à celle accordée 
par ce deçnier pays. 

c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles 
réserves, par notification adressée au Directeur 
général. 

1 ' Article 31 
f D Tout pays peut déclarer dans son instrument 
,de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le 
|Directeur général par notification écrite à tout moment 
Iultérieur, que la présente Convention est applicable 
à tout ou partie des territoires, désignés dans la 
jdéclaration ou la notification, pour lesquels il assume 
[la responsabilité des relations extérieures. 

Член 29 
1) Секоја земја надвор од Унијата може да прис-

тапи кон овој акт и со самото тоа да стане пришад- 1 

ница на оваа конвенција и членка на Унијата. Инс-
трументите за пристапување се делегираат кај гене-
ралниот директор. 

2) а) Со исклучок на потстав b), оваа конвен-
ција Елегува во сила за секоја земја надвор од Уни-
јата три месеци по датумот кога генералниот дирек-
тор го соопштил депонирањето на нејзиниот инстру-
мент за пристапување, освен ако на депонираниот 
инструмент не е означен некој подоцнежен датум. 
Во- таков случај, оваа конвенција влегува во сила 
за таа земја на тој така означен датум. 

b) Ако на влегувањето во сила со примена на 
потстав а) му претходи влегување во сила на чл. 1 
до 21 на оваа конвенција и на Анексот со примена 
на член 28 став 2а) па оваа конвенција, споменатата 
земја во меѓувреме ќе биде врзана со чл. 1 до '21 од 
Бриселскиот акт на оваа конвенција, што се заме-
нуваат со чл. 1 до 21 на оваа конвенција и СО Анек-
сот. 

Член 29-bis 
Ратификацијата на овој акт или пристапувањето 

кон овој акт од страна на секоја земја што не е вр-
зана со одредбите од чл. 22 до 38 од Стокхолмскиот 
акт на оваа конвенција, со самото тоа што може да 
се примени член 14 од став 2 од Конвенцијата со ко-
ја се установува Организацијата, вреди како и рати-
фикацијата на Стокхолмскиот акт или пристапува-
њето кон овој акт со ограничувањето предвидено во 
член 28 став 1) b) i) од тој акт. 

Член 30 
1) Оставајќи ги настрана исклучоците што се 

дозволуваат во став 2 на овој член, во член 28 став 
lb), во член 33 став 2 на оваа конвенција и в b Анек-
сот, ратификацијата или пристапувањето повлекува 
со полно право пристапување кон сите одредби и 
уживање на сите користи што се предвидуваат со 

• оваа конвенција. 
2) а) Секоја земја на Унијата ратификувајќи го 

овој акт или пристапувајќи кон него може, со ис-
клучок на член V став 2 од Анексот, да задржи 
корист од резервите што ги формулирала порано, 
под услов да даде за тоа изјава при депонирањето 
на својот инструмент за ратификација или приста-
пување. 

b) Секоја земја надвор од Унијата може да из-
јави, пристапувајќи кон оваа конвенција и со ис-
клучок; на член V став 2 од Анексот, дека има .на-
мера барем привремено да го замени член 8 од овој 
акт што се однесува на правото на преведување 
на одредбата на член 5' од Есенската конвенција од 
1886 година, дополнета во Париз 1896, подразбирајќи 
дека овие одредби се однесуваат само на преводите 
на јазикот од општа употреба во оваа земја. Со ис-
клучок на член 1 став 6b) од Анексот, секоја земја 
има право, во поглед на правото на преведување на 
дела, чија земја на потекло е земјата што ја користи 
оваа резерва, да примени заштита еднаква на заш-
титата што ја признава таа земја. 

c) Секоја земја во секој момент може да се отка-
же од овие резерви преку соопштение што се упа-
тува до генералниот директор. 

Член 31 
1) Секоја земја може да изјави во својот инстру-

мент за ратификација или пристапување, или може 
да го извести генералниот директор со писмено 
соопштение во секој момент подоцна, дека оваа кон-
венција се применува врз сите или врз дел од тери-
ториите, означени в а изјавата или во соопштението, 
за чии надворешни односи таа поднесува одговор-
ност. 
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2) Tout pays qui а fait une telle déclaration ou 
effectué une telle notification peut, à tout moment, 
notifier au Directeur général que „la présente Conven-
tion cesse d'être applicable à tout ou partie de ces 
territoires. 

3) a) Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 
1) prend effet à la même date que la ratification ou 
l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été 
incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet 
alinéa prend effet trois mois après sa notification par 
le Directeur général. 

b) Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa , 
2\ prend effet douze mois après sa réception par le 

^Directeur général. 
4) Le présent article ne saurait être interprété 

comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation 
tacite par l'un quelconque des pays de l'Union de la 
situation de fait de tout territoire auquel la présente 
Convention est rendue- applicable par un autre pays 
de l'Union en vertu d'une déclaration faite en appli-
cation de l'alinéa 1). 

Article 32 
1) Le présent Acte remplace dans les rapports 

entré les pays de l'Union, et dans la mesure où il 
s'applique, la Convention de Berne du 9 septembre 
1886 et les Actes de revision subséquents. Les Actes 
précédemment en vigueur conservent leur application, 
dans leur totalité ou dans la mesure où le présent 
Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase pré-
cédente, dans les rapports avec les pays de l'Union 
qui ne ratifieraient pas le-présent Acte ou n'y* adhére-
raient pas. 

2) Les pays étrangers à l'Union qui deviennent 
parties au présent Acte l'appliquent, sous réserve des 
dispositions de l'alinéa 3), à l'égard de tout pays de 
l'Union qui nest pas lié par cet Acte ou qui, bien qu'en 
étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à 
l'article 28.1)b).Lesdits pays admettent que le pays de 
l'Union considéré, dans ses relations avec eux: 

i) applique les dispositions de l'Acte le plus récent 
par leque] il est lié, et 

ii) sous réserve de .l'article 1.6) de l'Annexe, a la 
faculté d'adapter la protection au niveau prévu par le 
présent Acte. 

3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l'une 
quelconque des facultés prévues par l'Annexe peut 
appliquer les dispositions de l'Annexe qui concernent 
la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans 
ses relations âvec tout autre pays de l'Union qui n'est 
pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier 
pays ait accepté l'application desdites dispositions. 

Број 14 — Страна 337 

2) Секоја земја што дала таква изјава или из-
вршила такво соопштение може, во секој момент, да 
му соопшти на генералниот директор дека оваа кон-
венција престанува да се применува врз сите или 
врз дел од овие територии, 

3) а) Секоја изјава дадена врз основа на став 1 
од овој член дејствува истиот ден кога и ратифика-
цијата или пристапувањето кон чиј инструмент е 
приклучена, и секое соопштение извршено врз ос-
нова на тој став влагува во дејство три месеци од 
кога ќе го соопшти генералниот директор. 

b) Секое соопштение извршено врз основа на 
став 2 од овој член дејствува дванаесет месеци од 
кога ќе го прими генералниот директор. 

4) Овој член не би можел да се толкува така. 
што како да содржи во себе признание или молче-
лив© прифаќање од страна на која и да е земја на 
Унијава на фактичната состојба на секој -и терито-
рија врз која се применув-а оваа конвенција - од 
страна на некоја друга земја на Унијата врз основа 
на изјавата дадена со примена на став 1 од овој 
член. 

Член 32 
1) Овој- акт ја заменува во односите помеѓу зем-

јите на Унијата, и во обемот во кој се применува, 
Бернската конвенција од 9 септември 1886 бодина 
и подоцнежните Акти произлезени од повремените 
ревизии. Актите што се претходно во сила остану-
ваат во примена во потполност или доколку овој акт 
не ќе ги замени врз основа на одредбата од претход-
ната реченица, во односите со земјите на Унијата 
што не би го ратификувале овој акт или не би му 
пристапиле. 

2) Земјите надвор од Унијата што ќе пристапат 
кон овој акт го применуваат, со исклучок на одред-
бите од став 3 на овој член, врз секоја земја на Уни-
јата што не е врзана со овој акт или која, иако не е 
врзана со него, дала изјава предвидена во чл.ен 28 
став lb) на оваа конвенција. Споменатите земји доз-
волуваат односната земја на Унијата во своите од-
носи со нив: 

i) да ги применува одредбите од најскорешниот 
акт за кој е врзана, и 

ii) со исклучок од член I став б од Анексот, има 
право да ја приспособи заштитата кон нивото што 
го предвидува овој акт. 

3) Секоја земја што користела некое право пред-
видено во Анексот може да ги примени одредбите 
од Анексот што се однесуваат на* правото или на 
правата што ги користела во своите односи со се-
која друга земја на Унијата што не е врзана со овој 
акт, под услов оваа последна земја да ја прифати л а 
примената на споменатите одредби. 

Article 33 . Член 33 
1) Tout, différend entre deux ou plusieurs pays de D Секој спор помеѓу две или повеќе земји на 

l'Union concernant l'interprétation ou l'application de Унијата во врска со толкувањето, или со примената 
la présente Convention; qui ne sera pas réglé par voie на оваа»конвенција, што не ќе биде решен по пат 
de négociation, peut être porté par l'un quelconque des на преговори, може на барање од која и да е земја 
pays en cause devant la Cour internationale de Justice во прашање да се изнесе пред Меѓународниот суд 
par voie de requête conforme au Statut de, la Cour, на правдата,, сообразно со Статутот на Судот-, со 
à moins que les pays en cause ne conviennent d'un исклучок ако на земјите за кои станува збор не им 
autre mode de règlement. Le Bureau international одговара некој друг начин на решавање. Меѓуна-
sera informé par le pays requérant du différend родното биро ќе биде известено од земјата ^тужител 
soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux за спорот изнесен пред Судот; тој за тоа ќе ги за-
autres pays de l'Union. познае другите земји на Унијата. 

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent • 2) Секоја земја може, во моментот кога го пот-
Acte ou dépose son instrument de ratification . пишува овој акт или го депонира својот инструмент 
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ou d'adhésion, déclarer qu ' i l 'ne se considère pas lié 
par les dispositions de l'alinéa 1). En ce qui concerne 
tout différend entre un tel pays et tout autre pays de 
l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas 
applicables. 

3) Tout pays qui a fait une. déclaration conform-
ément aux dispositions de l'aiinéa 2) peut, à tout 
moment, la retirer par une notification adressée au 
Directeur général. 

- , Article 34 
1) Sous réserve de l'article 29bi>, aucun pays ne 

peut adhérer, après l'entrée en vigueur des articles 1 
à 21 et de l'Annexe, à des Actes antérieurs de la 
présente Convention ni les ratifier. 

2) Après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 
et de l'Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration 
en vertu de l'article 5 du Protocole relatif aux pays 
en voie de développement annexé à l'Acte de Stock-
holm. 

Article 35 
1) La présente Convention demeure en vigueur 

sans limitation de durée. 
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par 

notification adressée au Directeur général. Cette dé-
nonciation emporte aussi dénonciation de tous les 
Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du 
pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur 
et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union. 

3) La dénonciation prend effet un an après le 
jour où le Directeur général a reçu la notification. 

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent 
article ne peut être exercée par un pays avant 
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la 
date à laquelle il est devenu membre de l'Union. 

Article 36 
1) Tout pays partie à la présent Convention s'engagé 

à adopter, conformément à sa constitution, les mesures 
nécessaires pour assurer l'application de la présente 
Convention. 

2) Il est entendu qu'au moment où un pays devient 
lié par la présente Convention, il doit être en mesure, 
conformément à sa législation interne, de donner effet 
aux dispositions de la présente Convention. 

Article 37 
1) a) Le présent Acte est signé en un seul exem-

plaire dans les langues anglaise et française et, sous 
réserve de l'alinéa 2), est déposé auprès du Directeur 
général. 

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur 
général, après consultation des Gouvernements inté-
ressés,. dans les langues allemande, arabe, espagnole, 
italienne et portugaise ef dans les autres langues que 
l'Assemblée pourra indiquer. 

c) En cas de contestation sur l'interprétation des 
divers textes le texte français fera foi. 

2) Le présent Acte reste ouvert* à la' signature 
jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'è cette date, l'exempla-
ire visé à l'alinéa î)a) sera déposé auprès du Gouverne-
ment de la République française. 

3) Le Directeur général transmet deux copies 
certifiées conformes du texte signé du présent Acte 
aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, 
sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 

за ратификација или пристапување, да изјави дека 
не се смета врзана со одредбите од став 1 на овој 
член. Во поглед на кој и да е спор помеѓу тие земји 
и секоја друга земја на Унијата, одредбите од став . 
1 на овој член не се применуваат. 

3) Секоја земја што дала изјава сообразно со од-
редбите од став 2 на овој член во секој момент ,може 
да ја повлече преку соопштение упатено до гене-
ралниот директор. 

Член 34 
1) Со исклучок на член 2&-bis, од оваа конвен-

ција, ниедна з.емја не може, по влегувањето во сила 
на чл. 1 до 21 од оваа конвенција и на Анексот, да 
пристапи кон поранешните акти на оваа конвенција 
ниту да ги ратификува. 

2) По влегувањето во сила на чл. 1 до 21 на оваа 
конвенција и на Анексот, ниедна земја не може да 
даде изјава врз основа на член 5 од Протоколот што 
се однесува на земјите во развој, приклучен кон 
Стокхолмскиот акт. 

Член 35 
1) Оваа конвенција останува во сила без ограни-

чување во траењето. 
2) Секоја земја може да го откаже овој акт со 

соопштение упатено до генералниот директор. Овој 
отказ повлекува и отказ на сите поранешни акти и 
произведува свое дејство само во поглед на земјита 
што го дала; Конвенцијата останува во сила и е из-
вршна во поглед на другите земји на Унијата; 

3) Отказот дејствува една година од денот кога 
генералниот директор го примил соопштението. 

4) Правото на отказ предвидено со овој член не 
може да го врши ниедна земја пред истекот на рокот 
од пет години, сметајќи од денот ког-а станала член-
ка на Унијата. 

Член 36 
1) Секоја земја-члевка на оваа конвенција се 

обврзува дека, сообразно со својот устав, ќе усвои 
потребни мерки за да се обезбеди примената на оваа 
конвенција. 

2) Се подразбира дека во моментот кога една 
земја ќе биде" врзана со оваа конвенција, таа мора 
да биде во можност, сообразно со своето внатрешно 
законодавство, да придонесува за примена на одред-
бите од оваа конвенција. 

Член 37 
1) а) Овој акт е потпишан во еден -единствен 

примерок на англиски и француски јазик и, со ис-
клучок на став 2 од овој член, депониран ка ј гене-
ралниот директор. 

b) Генералниот директор, по советувањето со 
заинтересираните влади, може да установи офици-
јални текстови и на германски, арапски, шпански, 
италијански и португалски јазик и на другите јази-
ци што ќе ги означи Собранието. 

c) Во случај на спор околу толкувањето на раз-
ни текстови, веродостоен е текстот на фра.нцуски 
јазик. -

2) Овој акт останува отворен за потпис до 31 ја-
нуари 1972 година. До тој датум примерокот наведен 
во став la) на овој член ќе биде депониран кај вла-
дата на Француската Република. 

3) Генералниот директор доставува две усогла-
сени и заверени копии на потпишаниот текст на овој 
акт до владите на сите земји на Унијата и до вла-
дата на секоја друга земја, на нејзино барање. 
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4). Le Directeur général fait enregistrer le présent 
Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies. 

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements 
*de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôt» 
d'instruments de ratification ou d'adhésion et de décla-
rations comprises dans ces instruments ou faites en 
application des articles 28.1)c), 30.2)a) et b) et 33.2), 
l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent 
Acte, les notifications de dénonciation et les notifica-
tions faites en application des articles 30.2)c), 31\1) et 
2), 33,3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans 
l'Annexe. 

Article 38 
1) Les pays de l'Union qui n'ont pas ratifié le. 

présent -Acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont 
pas liés par les articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm 
peuvent, jusqu'au 26 avril 1975, exercer, s'ils le 
désirent, les droits prévus par lesdits articles comme 
s'ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer 
lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur 
général une notification écrite qui prend effet à la 
dat$ cle sa réception. De tels pays sont réputés être 
membres de l'Assemblée jusqu'à ladite date. 

2) Aussi longtemps qu tous les pays de l'Union ne 
sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau 
international de l'Organisation agit également en tant 

#que Bureau de l'Union, et le Directeur général en tant 
que Directeur de ce Bureau. 

3) Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus 
.membres de l'Organisation, les droits, obligations et 
biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau 
international de l'Organisation. 

Annexe 

Article I 

4) Генералниот директор го презема регистрира-
њето на овој акт Kaj Секретаријатот на Организа-
цијата на обединетите нации. 

5) Генералниот директор ,им ги соопштува на 
владите на сите земји на Унијата потписите, депо-
нирањата, инструментите за ратификација или прис-
тапување и изјавите содржани во тие инструменти 
или дадени со.примена на чл. 28 став 1с), 30 став 
2а) и b) и 33 став 2 на оваа конвенција, влегува-
њето во сила на сите одредби од овој акт, соопште-
ние за отказ и соопштенија сторени со примена на 
чл. 30 став 2с), 31 ст. 1 и 2, 33 став 3 и 38 став 1 на 
оваа конвенција, како и соопштенијата наведени во 
Анексот. 

Член 38 
1) Земјите што не го ратификувале овој акт или 

кои не му пристапиле и кои не се врзани со одред-
бите на чл. 22 до 26 од Стокхолмскиот акт можат, до 
26 април 1975 година, ако го сакаат тоа да ги вршат 
правата предвидени со тие членови како да се врза-
ни со тие одредби. Секоја земја што сака. да ги вр-
ши овие права, за таа цел депонира ка ј генералниот 
директор писмено соопштение што дејствува од де-
нот кога е примено. Такви земји се сметаат како 
членки на Собранието до означениот датум. 

2) Додека сите земји на Унијата не станат член-
ки на Организацијата, Меѓународното биро на Ор-. 
ганизацијата дејствува и како Биро на Унијата, а 
генералниот директор како директор на тоа биро. 

3) Ако сите земји на Унијата станале членки на 
Организацијата, правата, обврските и имотот на Би-
рото на Унијата преминуваат на Меѓународното би-
ро на Организацијата. 

Алеко 

Член 1 
1) Tout pays considéré, conformément à la pratique 1) Секоја земја што се смета како земја во раз-

établie de l'Assemblée générale des Nations Unjes, вој сообразно со установената практика на Генерал-
comme un pays en voie de développement, qui ratifie ното собрание на Обединетите нации, која ќе го pa-
le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie тификува Парискиот акт, чиј составен дел е овој 
intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa анекс, или ќе му пристапи и која, со оглед на сво-
situation économique et à ses besoins sociaux ou јата економска <положба и на своите социјални vt 
culturels, ne s'estime pas en mesure dans l'immédiat културни потреби, не се смета себеси во состојба 
de prendre les dispositions propres à assurer la protec- веднаш да донесе потребни прописи за да обезбеди 
tion de tous les droits tel que prévus dans le présent заштита на сите права предвидени во тој акт, може 
Acte, peut, par une notification déposée auprès du преку соопштение депонирано кај генералниот ли-* 
Directeur général, au moment du dépôt de son instru- ректор, во моментот на депонирањето на својот инс-
ment de ratification ou d'adhésion ou, sous réserve трумент за ратификација или пристапување, или, ед 
de l'article V.l)c),à toute date ultérieure, déclarer qu'il исклучок на член V став le); на овој анекс, на.секој 
invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article подоцнежен датум, да изјави дека ќе го корист^ 
II ou cle celle prévue par l'article III nu de l'une et правото предвидено во член II или правото предвид 
l'autre de ces facultés. Il peut, au lieu d'invoquer le дено во член III на овој анекс или и едното и дру-
bénéfice de la faculté prévue.par l'article II, faire une тото од тие права. Таа може, наместо да го користи 
déclaration conformément à l'article V.l)a). правото предвидено во член II на Анексот да даде* 

изјава сообразно со член V став la) на овој анекс, 
2) а) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 2) а) Секоја изјава дадена во смисла на став Ï 

1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix од овој член и соопштена пред истекот на периодот 
ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 од десет година, сметајќи од влегувањето во сила 
à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article на чл. 1 до 21 на Конвенцијата -и на овој анекс» 
28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. сообразно со член 28 став 2 на Конвенцијата, оста-
Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour нува во важност до истекот на споменатиот период, 
d'autres périodes successives de dix ans par notification T a a може да биде обновена во целост или делумно! 
déposée auprès du Directeur général pas plus de за други последователни периоди од десет години 
quinze mois mais pas moins de trois mois avant , преку соопштение депонирано Кај генералниот ди-
l'expiration de la période décennale en cours. ректор не повеќе од 15 месеци, но ни помалку од три 

месеци пред истекот на тековниот десетгодишен пе-
риод. 

b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) b) Секоја изјава дадена во смисла на став 1 од 
et notifiée après l'expiration d'une période . de dix овој член и соопштена по истекот на периодот од 
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ans, ,à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 
à 21 et de la présente -Annexe conformément à l'article 
28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période 
décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme 
prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a). 

3) Tout pays de l'Union qui a cessé d'être 
considéré comme un pays en voie de développement 
tel que visé à l'alinéa 1) n'est plus habilité à renouveler 
sa déclaration telle que prévue à l'alinéa 2) et, qu'il 
retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays 
perdra la possibilité d'invoquer- le bénéfice des facultés 
visées à l'alinéa 1), soit à l'expiration de la période 
décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura 
cessé d'être considéré comme un pays en voie de 
développement, le délai qui expire le plus tard devant 
être appliqué. 

4) Lorsqu'au moment où la déclaration faite aux 
termes de l'alinéa 1). ou de l'alinéa 2) cesse d'être 
valable il y a en stock des exemplaires produits sous 
l'empire d'une licence accordée en vertu des disposi-
tions de la présente Annexe, de tels exemplaires 
pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à 
leur épuisement. - - " 

5) Tout pays qui est lié par les dispositions du 
présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une 
notification conformément à l'article 31.1) au sujet de 
l'application dudit Acte à un territoire particulier dont 
la situation peut être considérée comme analogue à 
celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de 
ce territoire, faire la déclaration visée à l'aliriéa 1) et 
la notification de renouvellement visée à l'alinéa 2). 
Tant que cette déclaration ou cette notification sera 
valable, les dispositions de la présente А,ппехе s'appli-
queront au territoire à l'égard duquel elle a été faite. 

6) a) Le fait qu'un pays invoque le bénéfice de 
Tune des facultés visées à l'alinéa 1) ne permet pas 
à un autre pays de donner, aux oeuvres dont le pays 
d'origine est le premier pays en question, une pro-
tection inférieure à celle qu'il est obligé d'accorder 
selon les articles 1 à 20. 

b) La faculté de réciprocité prévue par l'article 
30.2)b), deuxième phrase ne peut, jusqu'à la date à laquelle 
expire le délai applicable conformément à l'artilce 
1.3), être exercée pour les oeuvres dont le pays 

* d'origine est. un pays qui a fait une déclaration 
conformément à l'article V.l)a). 

Article II 
1) Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le 

bénéfice de la faculté prévue par le présent article 
sera habilité, pour ce qui concerne les oeuvres 
publiées sous forme imprimée ou' .sous toute autre 
forme analogue de reproduction, à substituer au droit 
exclusif de traduction prévu par l'article 8 un régime 
de Нсећсеѕ non exclusives et incessibles, accordées par 
l'autorité compétente dans les conditions ci-après et 
conformément à l'article IV. 

jv 2) a) Sous réserve de l'alinéa 3), lorsque, à l'expi-
; ration d'une période de trois années ou d'une période 
! plus longue déterminée par la législation nationale 
dudit pays, à compter de la première publication d'une 
oeuvre, la traduction'n'en a pas été publiée dans une 
langue d'usage général dans ce pays, par le titulaire 
du droit de traduction ou avec son autorisation, tout 
ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence 
pour faire une traduction de l'oeuvre dans ladite langue 

- et publier cette traduction sous forme imprimée ou 
sous toute autre forme analogue de reproduction. 

b) Une licence peut aussi être accordée en vertu 
du présent article si toutes les éditions de la traduction 
publiée dans la langue concernée sont épuisées. 

десет години, сметајќи од влегувањето во сила на 
чл. 1 од 21 на Конвенцијата и на овој анекс соо-
бразно со член 28 став 2 на Конвенцијата, останува 
во важност до истекот на тековниот десетгодишен 
период. Таа може да се обнови како што е предви-
дено во одредбата од втората реченица на потстав а). 

3) Секоја земја што престанала да се смета како 
земја во развој во смисла на став 1 од овој член не 
е повеќе овл,астена да ја обновува својата изјава ка-
ко што е. предвидено во став. 2 на овој член и која, 
службено или не, ја повлекува својата изјава — не 
е повеќе во можност да ги користи правата наведени 
во став 1 на овој член, било по истекот на десетго-
дишниот тековен период, било три години откако ќе 
престане да се смета како земја во развој; тука ќе 
се примени рокот- што ќе истече најдоцна. 

4) Ако во моментот кога изјавата, дадена во 
смисла на став 1 или став 2 на овој член престане 
да важи, во склад има примероци произведени, за 
време на важењето на дозволата издадена врз ос-
нова на одредбите од овој анекс, такви примероци 
ќе можат и понатаму да се пуштаат во промет, cè 
додека не ќе бидат исцрпени. ' y 

5) Секоја земја што е врзана со одредбите од 
овој акт и која депонирала изјава или соопштение 
сообразно со член 31 став 1 на Конвенцијата по 
предметот на примената на споменатиот акт на по- ' 
себна територија чија положба може да се смета 
слична на положбата на земјите наведени во став 1 
на овој член може, во поглед на таа територија да 
даде изјава наведена во став 1 и соопштение за об-
новување наведено во став 2 на овој член. Cé додека 
таа изјава или тоа соопштение ќе биде во важност, 
одредбите од овој анекс ќе се применуваат врз тери-
торијата во поглед на која се дадени. 

6) а) Фактот дека "некоја земја користи едно од -
правата наведени во став 1 на овој член не и дозво-
лува на некоја друга земја да им дава" на делата, 
чија земја на потекло е прва земја во прашање, по-
мала заштита од онаа што е должна да ја признае 
според чл. 1 до 20 на Конвенцијата. 

b) Правото на реципроцитет предвидено во член 
30 став 2b) на Конвенцијата, одредбата од втората 
реченица, не може, до денот кога истекува рокот 
што се применува сообразно со член 1 став 3 на овој 
анекс да се врши за дебата чија земја на потекло е 
земја што дала изјава сообразно со член V став la) 
на овој анекс. 

Член -И 
1) Секоја земја што изјавила дека ќе го користи 

правото предвидено во овој член ќе биде овластена, 
во поглед на делата објавени во печатена форма или 
во секоја друга слична форма на репродуцирање, 
да го замени исклучивото право на преведување 
предвидено во член 8 на Конвенцијата со системот 
на неисклучиви и непреносливи дозволи дадени од 
надлежниот орган под долунаведените услови и 
сообразно со член IV на овој анекс. 

2) а) Со исклучок на став 3 на овој член, ако по 
истекот на периодот од три години или подолг пе-
риод определен со националното законодавство на 
споменатата земја, сметајќи од првото објавување 
на едно дело, неговиот превод не е "објавен на ја-
зикот од општа употреба во таа земја од страна на 
носителот на правото на преведување или со негово 
одобрување, секој државјанин на споменатата зем-
ја ќе може да добие дозвола^ да. преведе дело на 
споменатиот јазик и да го објави овој превод во пе-
чатеначформа или во секоја друга слична форма на 
репродуцирање. 

b) Врз основа на овој член, дозвола исто така 
може да се даде ако се исцрпени сите изданија на 
преводот објавен на односниот јазик. 
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* 3) а) Dans le cas de traductions dans une langue 
qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs 
pays développés, membres de l'Union, une période 
d'une année sera substituée à la période de trois années 
visée à l'alinéa 2)a). 

b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord 
unanime des pays développés, membres de l'Union, 
dans lesquels la même langue est d'usage général, 
remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, 
la période de trois ans visée à l'alinéa 2)a) par une 
période plus courte fixée conformément audit accord, 
cette période .ne pouvant toutefois être inférieure à 
une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase 
précédente ne sont pas applicables lorsque la langue 
dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. 
Te ut accord en ce sens sera notifié au Directeur 
général par les Gouvernements qui l'auront conclu. 

4) a) Toute licence visée au présent article ^ ne 
pourra être accordée avant l'expiration d'un délai-
supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut 
être obtenue à l'expiration d'une période de trois 
années, et dë neuf mois, dans le сз$ où elle peut être 
obtenue à l'expiration d'une période d'une année, 

i) à compter de la date à laquelle le requérant 
accomplit les formalités prévues par l'article IV.l); 

ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du 
droit de traduction n'est pas connue, à compter de la 
date à laquelle le requérant procède, comme prévu à 
l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête 
soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour 
accorder la licence. 

b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une 
traduction dans la langue pour laquelle la requête a 
été soumise est publiée par le titulaire du droit de 
traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne 
sera accordée en vertu du présent article. 

5) Toute licence visée au présent article né pourra 
•être accordée qu'à l'usage scolaire* universitaire ou de 
la recherche. 

6) Si la traduction d'une oeuvre est publiée par le 
titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation 
à un prix comparable à celui qui est en usage dans le 
pays en cause pour des oeuvres analogues, toute licencè 
accordée en vertu du présent article prendra f in si 
cette traduction est dans la même langue et son contenu 
essentiellement le même que celle et celui de la t ra-
duction publiée en vertu de la licence. La mise en 
circulation de tou£ les exemplaires déjà produits avant 
l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à 
leur épuisement. 

7) Pour les oeuvres qui sont composées principa-
lement d'illustrations, une licence pour faire et publier 
une traduction du texte et pour reproduire et publier 
les illustrations ne peut être accordée que si les condi-
tions de l'article 1П sont également remplies. 

8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu 
du présent article lorsque l'auteur a retiré de la circu-
lation tous les exemplaires de son oeuvre. 

9) a) Une licence pour faire une traduction d'une 
oeuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous 
toute autre forme analogue de reproduction peut aussi 
être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant 
son siège dans un pays visé à l'alinéa 1), à la suite 
d'une demande faite auprès de l'autorité compétente 
de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les 
conditions suivantes soient remplies:-

3) а) Во случајот на превод на јазик што не е 
од општа употреба во една земја или во повеќе 
развиени земји, членки на Унијата, периодот од една 
година ќе го замени периодот од три години пред-
виден во став 2а) на овој член. 

b) Секоја земја наведена во став 1 на овој член 
може, со еднодупгна согласност на развиените' зем-
ји, членки на Унијата, во 'кои истиот јазик е од 
општа употреба, во случај на преведување на овој 
јазик, да го замени периодот три години наве-
ден во став 2а) на овој - член со похратск пѕриод 
утвредн сообразно со таа согласност, со тоа што 
тој период сепак не може да биде покус од една 
година. При сето тоа, одредбите од претходната ре-
ченица не можат да се применат ако јазикот за кој 
станува збор е англиски, шпански, или француски. 
Секоја спогодба во таа смисла ќе му ја соопштат на 
генералниот директор владите на о:-:::е земји што 
ќе ја склучат. 

4) а) Ниедна ,дозвола наведена во овој член не 
ќе може да се издаде пред истекот на дополнител-
ниот рок од nieçT месеци, во случај кога таа може 
да се добие по истекот на период од три години, а 
девет месеци во случај кога таа може да се даде 
по истекот на период од една година: 

i) сметајќи од денот кога молителот ги испол-
нил формалностите предвидени во член IV став 1 
на овој анекс; 

ii) или ако идентитетот и адресата на носите-
лот на правото се непознати, сметајќи од денот кога 
молителот, како што е предвидено во член IV став 
2 на овој анекс, ќе испрати копии од молбата што 
ја поднел до органот Надлежен за издавање дозвола. 

b) Ако за време на рокот од шест или девет ме-
сеци преводот на јазикот за кој е поднесена мол-
бата е објавен од страна на носителот на правото 
или со негово одобрение, ниедна дозвола нема да се 
даде врз основа на одредбите од овој член. 

* 

5) Секоја дозвола наведена во овој член ќе мо-
же да се даде само за школска и универзитетска 
употреба или со цел за истражување. 

6) Ако преводот на едно дело е објавен од стра-
на на носителот на правото за преведување или со 
неговото одобрение по цена што може да се спореди 
со цената вообичаена во односната земја за слични 
дела, секоја дозвола издадена врз основа на овој 
член ќе престане да важи ако тој превод е на ист 
јазик а неговата содржина во суштина е иста како 
јазикот и содржината на. преводот објавен врз 
основа на дозволата. Пуштањето во промет на сите 
веќе изработени примероци пред истекот на дозво-
лата ќе може да продолжи cé додека тие не ќе би-
дат исцрпени. • 1 ^ 

7} За дела што се составени претежно од илу-
страции, дозвола да ,се изврши и објави превод на 
текст и да се репродуцираат и објават илустрации, 
може да се даде само ако се исполнети условите од 
член III на овој анекс. 

8) Никаква дозвола не може да се даде врз 
основа на овој член ако авторот ги шовлекол од 
промет сите примероци на своето дело. 

9) а) Дозвола да се преведе едно дело што е об-
јавено во печатена форма или во секоја друга сли-
чна форма на репродуцирање, може да и се даде и 
на секоја радиодифузна установа што има свое се-
диште во земјата наведена во став 1 на овој член, 
по барањето поднесено до надлежниот орган на таа 
земја од страна на споменатата установа, со тоа што 
да бидат исполнени сите следни услови:. 
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i) la traduction est faite à partir d'un exemplaire 
produit et acquis en conformité avec la législation 
dudit рчуѕ, 

ii) îa traduction est utilisable seulement dans les 
émissions destinées à l'enseignement ou à la diffusion 
d'informations à caractère scientifique ou technique 
destinées aux experts d'une profession déterminée; 

iii) la traduction est utilisée exclusivement зих 
fins énumérées au point ii) dans des émissions faites 
licitement et destinées aux bénéficiaires sur le ter-
ritoire dudit pays, y compris les émissions faites au 
moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés 
licitement et exclusivement pour de telles émissions; 

iv) toutes les utilisations faites de la traduction 
n'ont aucun caractère lucratif. 

b) Des enregistrements sonores" ou visuels d'une 
traduction qui a été faite par un organisme de radio-
diffussion sous l'empire d'une licence accordée en vertu 
du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des 
conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec 
l'accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout 
autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans 
le pays dont J'autorité compétente a accordé la licence 
en question. 

c) Pourvu que tous les critères et conditions énu-
mérés au sous-alinéa a) soient respectés, une^licence 
peut également être accordée à un organisme de radio-
diffusion pour traduire tout texte incorporé dans une 
fixation audio-visuelle faite et publiée aux seules fins 
de l'usage scolaire et universitaire. 

d) Sous réserve des sous-alinéas a) à с), les dispo-
sitions des alinéas précédents sont applicables à l'octroi 
et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du 
présent alinéa. 

Article III 
1) Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bé-

néfice de la faculté prévue par le présent article sera 
habilité à substituer au droit exclusif de reproduction 
prévu à l'article 9 un régime de licences non exclusives 
et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans 
les conditions ci-après et conformément à l'article IV. 

2) a) A l'égard d une oeuvre à laquelle le présent 
article est applicable en vertu de l'alinéa 7) et lorsque, 
à l'expiration 

i) de la période fixée à l'alinéa 3) et calculée à 
partir de la première publication d'une édition déter-
minée d'une telle oeuvre, ou 

ii) d'une période plus longue fixée par la législa-
tion nationale du pays visé % l'alinéa 1) et calculée à 
partir de la. même date§ 

des exemplaires de cette édition n'ont pas été mis en 
vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit 
du grand public, soit de l'enseignement scolaire et uni-
versitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou 
avec son autorisation, à un prix comparable à celui 
qui est en usage dans ledit pays pour des oeuvres 
analogues; tout ressortissant dudit pays pourra obtenir 
une licence pour reproduire et publier cette édition, 
à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre 
aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. 

b) Une licence pour reproduire, et publier une édi-
tion qui a été mise en circulation comme le décrit le 
sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des 
conditions prévues par le présent article si, après l'ex-
piration de la période applicable, des exemplaires auto-

i) преводот да се извршни од примерок израбо-
тен и набавен во согласност со законодавството на 
споменатата земја; 

ii) преводот да може да се користи само во еми-
сии наменети за настава или за ninpèH>e на инфор-
мации од научен или стручен карактер посветени на 
стручњаците од еден определен позив; 

iii) преводот да се користи исклучиво за целите 
наброени во точка ii) во емисии што се даваат ца 
дозволен начин а се наменети за корисници на те-
риторијата на споменатата земја, подразбирајќи ги 
тука и емисиите што се даваат со помош на звучни 
или визуелни снимки остварени на законит начин 
и исклучиво за такви емисии; 

iv) ниедно користење на преводот да нема :ни-
какво лукративно обележје. 

b) Звучни или визуелни снимки на еден превод 
што е извршен од страна на радиодифузна установа 
за време на важноста на дозволата дадена врз ос-
нова на овој став можат да се користат за исти це-
ли, со исклучок на условите наброени во потстав а) 
и во спогодба со таа установа, и од страна на друга 
радиодифузна установа која има свое седиште во 
земјата чиј надлехсен орган ја издал дозволата. 

c) Под услов да се почитуваат сите мерила и ус-
лови наведени во потстав а), дозвола исто така може 
да се даде на радиодифузна установа да преведе се-
кој текст вклопен во акустично-визуелното фикси-
рање направено и објавено само за школска и уни-
верзитетска употреба. 

d) Со исклучок на потстав а) до с), одредбите од 
претходните ставови се применуваат врз одобрува-
њето и користењето на секоја дозвола издадена врз 
основа на овој став. 

Член III 
1) Секоја земја што изјавила дека ќе го ко-

ристи правото предвидено во овој член, ќе биде ов-
ластена да го замени исклучивото право на репро-
дуцирање предвидено во член 9 на Конвенцијата со 
системот на неисклучиви и непреносливи дозволи, 
дадени од страна на надлежниот орган под долуна-
ведените услови и сообразно со член IV на овој 
алекс. 

2) а) Во поглед на делото врз кое се применува 
овој член "врз основа на став 7 од овој член и ако по 
истекот: 

i) на периодот утврден во став 3 на овој член и 
сметан од првото објавување на едно определено из-
дание на такво дело, или 

ii) на еден подолг период утврден со национал-
ното законодавство на земјата наведена во став 1 на 
овој член и сметан почнувајќи од истиот датум, 
— примероците на тоа издание не се пуште-
ни во продажба во оваа земја, за да им се одгово-
ри на потребите, било на широката јавност, било на 
школската и универзитетската настава, од страна на 
носителот на правото на репродуцирање или со не-
гово одобрување, по цена која може да се спореди 
со цената вообичаена во споменатата земја за слич-
ни дела, секој државјанин на споменатата земја ќе 
може да добие дозвола да го репродуцира и објави 
тоа издание, по таа или по пониска цена, за да им 
се одговори на потребите на школската и универзи-
тетската настава. 

b) Дозвола да се репродуцира и објави едно де-
ло што е пуштено во промет, како што е предвидено 
во потстав а), може исто така да се даде под усло-
вите предвидени во овој член ако, по истекот на пе-
риодот што се применува, одобрените примероци на 
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risés de cette édition ne sont plus en vente, pendant 
une durée de six mois, dans le pays concerné pour 
répondye aux besons, soit du grand public, soit de 
l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix com-
parable à celui qui est demandé dans ledit pays pour 
des oeuvres analogues. 

3) La période à laquelle se réfère l'alinéa 2) a) i) 
est de cinq années. Toutefois. 5 

i) pour les oeuvres qui traitent des sciences exactes 
et naturelles et de la technologie, elle sera de trois an-
nées; 

ii) pour les oeuvres qui appartiennent au domaine 
de l'imagination, telles que les romans, les oeuvres 
poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres 
d'art, elle sera de sept années. * * 

4) a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'ex-
piration d'une période de trois années, la licence ne 
pourra être accordée en vertu du présent article avant 
l'exprimation d'un délai de six mois 

' i) à compter de la date à laquelle le requérant 
accomplit les formalités prévues par l'article IV. 1); 

ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du 
droit de production n'est pas connue, à compter de la 
date à laquelle le requérant procède, comme prévu à 
l'article IV. 2), l'envoi des copies de la requête soumise 
par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la 
licence. 

b) Dans les autres cas et si l'article IV. 2) est ap-
licable, la licence ne*pourra être accordée avant l'expi-
ration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi 
des copies de la requête. 

c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé 
aux sous-alinéas a) et b) la mise en vente comme le 
décrit l'alinéa 2) a) a êu lieu, aucune licence ne sera 
accordée en vertu du présent article. 

d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque 
l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires 
de l'édition pour la reproduction et la publication de 
laquelle la licencè a été demandée. 

5) Une licence en vue de reproduire et de publier 
.une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, en 
vertu du présent article, dans les cas ci-après: 

i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été 
publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec 
son autorisation; • • 

ii) lorsque la traduction n'est pas faite dans une 
langue d'usage général dans le pays où la licence est 
demandée. 

6) Si des exemplaires d'une édition d'une oeuvre 
sont mis en Vente dans le pays visé à l'alinéa 1) pour 
répondre aux besoins, soit du grand public, soit de 
l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire 
du droit de reproduction ou avec son autorisation, à 
un prix comparable à celui qui est en usage dansv ledit 
pays pour des oeuvrés analogues, toute licence.accordée 
en vertu du présent article prendra fin si cette édition 
est dans la même langue et son contenu essentiellement 
le même que celle et celui de l'édition publiée en vertu 
de la licence. La mise en circulation de tous les exem-
plaires déjà produits avant l'expiration de la licence 
pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement. 

7) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les oeuvres 
auxquelles le présent article est applicabft ne sont que 
les oeuvres publiées sous- forme imprimée ou sous 
toute autre forme analogue de reproduction. 

тоа издание не се повеќе во продажба, за време од 
шест месеци, во односната земја, за да им се Одго-
вори на потребите, било на широката јавност било 
на .школската и универзитетската настава, по цена 
која може да се спореди со цената што се бара во 
споменатата земја за слични дела. 

3) Периодот на кој се однесува став 2 а) i) на 
овој член трае седум години.«Меѓутоа: 

i) за дела во кои се расправаат прашања од ег-
зактните и природните науки и технологијата, тој 
ќе трае три години; 

и) за дела што и припаѓаат на областа на фан-
тазијата, како што се романи, поетски, драмски и 
драмскомузички дела, и за книгите за уметноста, тој 
ќе трае седум години. 

4) а) Во случај кога дозволата може да се добие 
по истекот на периодот од три години, таа не ќе 
же да се даде врз основа на овој член пред истекот 
па шестмесечниот рок: 

i) сметајќи од денот кога молителот ги исполнил 
условите предвидени во член IV став 1 на овој 
анекс; 

ii) или ако идентитетот и адресата на носителот 
на правото за репродуцирање се непознати, сметај-
ќи од денот кога молителот, како што е предвидено 
во член IV став 2 на овој анекс пристапил кон ис-
праќање копии од молбата што ја поднел до орга-
нот надлежен за издавање дозвола. 

b) Во други случаи, и ако членот IV став 2 на 
овој анекс е во примена, дозвола не ќе може да се 
издаде пред истекот на тримесечниот рок, сметајќи од 
испраќањето на копии од молбата. 

c) Ако за време на шестмесечниот или триме-
сечниот рок наведен во потставови а) и b) е изврше-
но пуштање во продажба како што е тоа предвидено 
во став 2а) на овој член, никаква дозвола не може 
да се издаде врз основа на »вој член. 

d) Никаква дозвола не ќе се издаде ако авторот 
ги повлекол од промет сите примероци на изданието 
за чие репродуцирање и објавување е барана доз-
вола. 

5) Дозвола да се репродуцира и објави превод на 
едно дело не ќе се издаде'врз основа на овој член, 
во долунаведените случаи: 

i) ако преводот за кој станува збор не е објавен 
од страна на носителот на правото за преведување 
или со негово одобрение;' 

ii) ако преводот не е извршен на јазик од општа 
употреба во земјата каде што е барана дозволата. 

6) Ако примероците на изданието на едно дело 
се пуштени во продажба во земјата наведена в<̂  
став 1 на овој член за да им се одговори на потре-
бите, било на широката јавност, било на школската 
и универзитетската настава, од страна на носителот 
на правото на репродуцирање или со негово одобру-
вање, по цена која може да се спореди со цен,ата 
вообичаена во споменатата земја за слични дела, 
секоја дозвола издадена врз основа на овој член ќе 
престане да важи ако тоа издание е на ист јазик а 
неговата содржина во суштина е иста како јазикот 
и содржината на изданието објавено врз основа на 
дозволата. Пуштањето во промет на сите веќе про-
изведени примероци пред истекот на дозволата ќе 
може да продолжи додека не ќе бидат исцрпени. 

• 7) а) Со исклучок на потстав b), делата врз кои 
се применува овој член се само дела објавени во 
печатена форма или во секоја друга слична форма 
на репродуцирање. 
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b) Le présent article est également applicable à 
la reproduction audio-visuelle-.de fixations licites au-
dio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorpo-
rent des oeuvres protégées ainsi qu'à la .traduction du 
texte qui les accompagne dans une langue d'usage gé-
néral dans le pays où la licence est demandée, étant, 
bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il 
s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de 
l'usage scolaire et universitaire. 

Article- IV 
1) Toute licence visée à l'article II ou à l'article 

III ne pourra être accordée que si le requérant, con-
formément aux dispositions en vigueur clans le pays 
en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit 
l'autorisation de faire une traduction et de la publier 

1 ou de reproduire et publier l'édition, selon le cas, et 
n'a pu obtenir son autorisation, ou, après dues dili-
gences cle sa part, n'a pu l'atteindre. En même temps 
qu'il fait cette demande au titulaire du droit, le requé-
rant doit en informer tout centre national ou interna-
tional d'information visé à l'alinéa 2).. 

2) Si le titulaire du droit n'a pu être atteint par le 
requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, 
sous pli recommandé, des copies de la requête soumise 
par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la 
licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à 
tout centre national ou international d'information qui 
peut avoir été désigné, dans une notification déposée à 
cet effet auprès du Directeur général, par le Gouverne-
ment du pays où l'éditeur est présumé avoir le siège 
principal de ses opérations. 

3) Le nom de l'auteur doit être indiqué sur tous 
les exemplaires de la traduction ou de la reproduction 
publiée sous l'empire d'une licence accordée en vertu 
de l'article II ou de l'article III. Le titre de l'oeuvre 
doit figurer sur tous ces exemplaires. S'il s'agit d'une 
traduction, le titre original de Foeuvre doit en tout 
cas figurer sur tous ceux-ci. 

4) a) Toute licence accordée en vertu de l'article 
II ou de l'article III ne s'étendra pas à l'exportation 
d'exemplaires et elle ne sera valable que pour la pub-
lication de la traduction ou de la reproduction, selon 
le cas, à l'intérieur du territoire du pays où cette li-
cence a été demandée. 

b) Aux fins dé l'application du sous-alinéa' a), doit 
être regardé comme exportation l'envoi d'exemplaires 
à partir d'un territoire vers le pays qui, pour ce terri-
toire, a fait une déclaration conformément à l'article 
I. 5). 

c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout 
autre organisme public d'un pays qui a accordé, con-
formément à l'article И, une licence de faire une tra-
duction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol 
ou le français envoie des exemplaires de la traduction 
publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, 
une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins 
du sous-alinéa a), comme étant une exportation si 
toutes les conditions suivantes sont remplies: 

i) les destinataires sont des particuliers ressortis-
sants du pays dont l'autorité compétente a accordé la 
licence, ou des organisations groupant de tels ressortis-
sants; 

ïi) les exemplaires ne sont utilisés que pourTusage 
scolaire, universitaire ou de la recherche; 

iii) ,l'envoi des exemplaires et leur distribution 
ultérieure aux destinataires n'ont aucun caractère 
lucratif, et 

iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés 
a conclu un acord avec le pays dont l'autorité compé-

b) Овој член исто така се применува врз аку-
стично-визуелното репродуцирање на дозволените 
акустично-визуелни фиксирани, доколку тие ги со-
чинуваат или ги соединуваат заштитените дела, ка-
ко и врз преводот на текстот што ги придружува на , 
јазикот од општа употреба во земјата каде што е ба-
рана дозволата, откако сосема јасно ќе биде утврде-
но дека акустично-визуелните фиксирани, за" кои 
станува збор, се замислени и објавени само за школ-
ска и универзитетска употреба. 

Член IV 
1) Секоја дозвола наведена во член II или член 

III на овој анекс ќе може да се даде единствено ако 
молителот, сообразно со прописите во сила во од-
носната земја, докаже дека од носителот на право-
то барал одобрение да преведе и да објави превод 
или да репродуцира и објави издание, според слу-
чајот, а не можел да добие негово одобрение или, 
откако сторил cé што му било должност да стори не 
можел да дојде до него. Истовремено кога ја подне-
сува оваа молба до носителот на правото, "молителот 
мора за тоа да го извести секој национален или ме-
ѓународен центар за информации наведен во став 2 
на овој член. 

2) Ако молителот не можел да дојде до носите-
лот на правото, тој треба да упати по авионска 
пошта, препорачано, копии од молбата што-ја под-
нел до органот надлежен за издавање дозвол0, до 
издавачот чие име се наоѓа на делото и до секој 
национален или меѓународен центар за информации 
кој може да се означи во соопштението депонирано' 
за таа цел кај генералниот директор од страна на 
владата на онаа земја во која се претпоставува дека 
издавачот има главно ,седиште на својата дејност. 

3) Името на авторот мора да биде назначено на 
сите примероци на преводот или на репродуцирање-
то објавено за време на важноста на дозволата изда-
дена врз основа на член II р?ли член III на овој 
анекс. Насловот на делото мора да биде ставен на 
сите nppiMépo4H, Ако станува збор за превод, ори-
гиналниот наслов на делото во секој случај мора 
да се наоѓа на сите примероци. 

4) а) Ниедна дозвола дадена врз основа на член 
II или член III на овој анекс не може да се про-
тегав на извоз на примероци и таа ќе биде во важ-
ност само за објавување на преводот или на ре-
продуцирањето, Според случајот, во рамките на те-
риторијата на земјата каде што е барана таа до-
звола. 

b) Заради примена на потстав а), како извоз 
треба да се смета испраќање на примероци од една 
територија во земја која за оваа територија дала 
изјава сообразно со член I став 5) на овој анекс. 

c) Ако една владина установа или секоја друга 
јавна установа на земјата која, сообразно со член 
II на овој анекс, дала дозвола да се изврши превод 
на дело на друг јазик, со исклучок на англиски, 
шпански или француски, ќе испрати примероци на 
преводот објавен врз основа на таквата дозвола во 
некоја друга земја, таквата пратка во смисла на 
потстав а) не ќе се смета како извоз, ако се испол-
нети сите следни услови: 

i) лицата до гкои се упатуваат примероците да 
се одделни државјани на земјата чијшто надлежен 
орган ја дал дозволата, или организации што гру-
пираат такви државјани; 

и) примероците да се користат само за школска 
и универзитетска употреба или за ' истражувања; 

iii) испраќањето на примероци и нивното разда-
вања на липа за кои се наменети да нема" никакво 
лукративн(Г обел еж ј е ; 

iv) земјата во која се испратени примероците да 
склучила спогодба со земјата чијшто надлежен ор-
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tente à délivré la licence pour en autoriser la réception, 
ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gou-
vernemént de ce dernier pays a notifié au Directeur 
général un tel accord. 

5) Tout exemplaire publié sous l'empire d'une li-
cence accordée en vertu de l'article II ou de l'article 
III doit contenir une mention dans la langue appro-
priée précisant que l'exemplaire n'est mis en circula-
tion que dans le pays ou le territoire auquel ladite 
licence s'applique. 

6 a) Des mesures appropriées seront prises sur le 
plan national pour que 

i) la licence comporte en faveur du titulaire du 
droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, 
une rémunération équitable et conforme à l'échelle des 
redevances normalement versées dans le cas de licen-
ces librement négociées entre les intéressés dans les 
deux pays concernés; et 

ii) soient assurés le paiement et le transfert de 
cette rémunération; s'il existe 'une réglementation na-
tionale en matière de devises, l'autorité compétente ne 
ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes 
internationaux, pour assurer le transfert de la rému-
nération en * monnaie internationalement convertible 
ou en son équivalent. 

b) Des mesures appropriées seront prises dans le 
cadre, de la législation nationale pour que soit garantie 
une traduction correcte de l'oeuvre ou une reproduc-
tion exacte de l'édition dont il s'agit, selon le cas. 

Article V* 
l)~a) Tout pays habilité à déclarer qu'il invoquera 

le bénéfice de la faculté' prévue par l'article II peut, 
lorsqu'il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu 
de faire 'une telle déclaration, 

1) faire, s'il est un pays auquel l 'article 30.2) a) 
est applicable, une déclaration aux termes de cette 
disposition pour ce qui concerne le droit de traduction; 

ii) faire, s'il est un pays auquel l'article 30.2) a) 
n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays 
étranger à l'Union, une déclaration comme prévu par 
l'article 3.2) b), première phrase. 

b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être con-
sidéré comme un pays en voie de développement tel 
que visé à l 'article, 1.1), une déclaration faite confor-
mément au présent alinéa reste valable jusqu'à la date . 
à laquelle expire le délai applicable conformément à 
l'article 1.3). 

c) Tout pays qui a fait une déclaration conformé-
ment au présent alinéa ne peut invoquer ultérieure-
ment le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, 
même s'il retire ladite déclaration. 

2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout pays qui a invo-
qué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ne 
peut faire ultérieurement ùnee déclaration conformé-
ment à l'alinéa 1). 

3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un^ 
pays en voie de développement tel que visé à l'article 
1.1) pourra, deux ans au plus tard avant l'expiration 
du délai applicable conformément à l'article 1.3), faire 
une déclaration au sens de l'article 30.2) b), première 
phrase, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un pays 
étranger à l'Union. Cette déclaration prendra effet à 
la date à laquelle expire le délai applicable conformé-
ment à l 'article 1.3). 

ган ја издал дозволата со неа да се одобри приемот 
или раздавањето, или обете овие дејствија, и вла-
дата на оваа последна земја да му ја соопштила на 
генералниот директор таквата спогодба. 

5) Секој примерок објавен за време на важење-
то на дозволата издадена врз основа, на член И или 
член III на овој анекс мора да содржи назначување, 
на погоден јазик, со кој точно се определува дека при-
мерокот се пушта во промет единствено во земјата 
или на теритбријата врз која се применува споме-
натата дозвола. , 

6) а) На национален план ќе се преземат потреб-
ни мерки: 

i) дозволата да допушта, во корист на ,носителот 
на правото за преведување или репродуцирање, спо-
ред случајот, правичен надомест, сообразен со ска-
лата за авторски надомести што редовно се плаќаат 
во случаи на слободно договорени дозволи помеѓу 
заинтересираните во двете односни земји; и 

ii) плаќањето и трансферот на тој надомест да 
бидат обезбедени; ако постои национален пропис за 
девизите, надлежниот орган ќе ги вложи сите на-
пори, прибегнувајќи кон меѓународните механизми, 
за да се обезбеди трансфер на надоместок во ме-
ѓународно конвертибилна валута или во неЈЗин ек-
вивалент. 

b) Во рамките на националното законодавство 
ќе се пропишат потребните мерки за да се загаран-
тира исправен превод на делото или точно репроду-
цирање на изданието за, кое - станува збор, според 
случајот. 

Члèн V 
1) а) Секоја земја, овластена да изјави дека 

ќе го користи правото предвидено во член II на овој 
анекс може, ако го ратификува овој акт или му 
пристапи, наместо да даде таква изјава: 

1) ако земјата врз која се применува член 30 
став 2а) на Конвенцијата, во смисла на тој пропис 
да даде изјава во поглед на правото за преведување; 

и) ако земјата врз која се применува член 30 
став 2а) на Конвенцијата, па дури и ако не е земја 
надвор од Унијата, да даде изјава како што е пред-
видено во одредбата од првата реченица на член 
30 став 2b) на Конвенцијата. 

b) Во земја што престанала да се смета како зем-
ја во развој, како што е наведено во член I став 
I на овој анекс, изјавата дадена сообразно со овој 
став останува во важност до денот кога истекува 
рокот што се применува сообразно со член I став 3 
на овој анекс, 

c) Ниедна земја што дала изјава сообразно со 
овој став не може дополнително да го користи пра-
вото предвидено по член И на овој анекс дури ни 
тогаш ако je повлече дадената изјава. 

2) Со исклучок на став 3 на овој член, ниедна 
земја што го користела правото предвидено во член 
II на овој анекс не може дополнително да даде из-
јава сообразно со став I на овој член. 

3) Секоја земја што престанала да се смета како . 
земја во развој како што е наведено во член I став 
1 на овој анекс, ќе може, најдоцна две години пред 
истекот на рокот што се применува сообразно со 
член 1 став ,3 на овој анекс, да даде изјава во' 
смисла на одредбата од ѓ првата реченица на член 
30 став 2b) на Конвенцијата, без оглед на фактот 
дека не е во прашање земја надвор од Унијата. Оваа 
изјава дејствува од оној ден кога истекува рокот 
што се применува сообразно со член I став 3 на овој 
анекс, • # 



Страна 314 — Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ Е А СФРЈ Петок, 21 март 1G75 

Article VI 
1) Tout pays de i Union peut déclarer, à partier 

de la date du présent Acte et à tout moment avant de 
devenir «lié par ies articles 1 à 21 et par la présente 
Annexe: 

1) s'il s'agit d'un pays qui, s'il était lié par les 
articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait ha-
bilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l 'ar-
ticle Ll), "qu'il appliquera les dispositions de l'article 
II ou de l'article III, ou bien des deux, aux oeuvres 
dont le pays d'origine est un pays qui, en application 
du point ii) ci-après, accepte l'application de ces articles 
à de telles oeuvres ou qui est lié par les articles 1 à 
21 et par la présente Annexe; une telle , déclaration 
peut se référer à l'article V au lieu de l'article II; 

ii) qu'il accepte l'application de la présente 
Annexe aux oeuvres dont il est le pays d'origine, par 
les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point 
i) ci^dessus ou une notification en vertu de l'article I. 

2) Toute déclaration selon l'alinéa 1) doit être faite 
par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle 
prend effet 'à la date de son dépôt. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à 
cet effet, ont signé le présent Acte. 

Fait à Paris, le 24 juillet 1971. 

Член VI 
1) Секоја земја може да ,изјави, почнувајќи од 

датумот што го носи овој акт и во секој момент 
пред да биде врзана со одредбите од чл. 1 до 21 на 
Конвенцијата и со овој анекс: 

1) ако станува збор за земја која, ако би била 
врзана со одребите од чл. 1 до 21 на Конвенцијата 
и со овој анекс, би била овластена да ги користи 
правата наведени во член I став 1 на овој анекс, 
дека ќе ги применува одредбите на член II или член 
III на ОВОЈ анекс, или и едните и другите, врз дела 
ЧИЈ а земја е земја на потекло која со примена на точ-
ка ii) од овој став, ја прифаќа примената на овие 
членови врз таквите дела или што е врзана со одред-
бите од чл. 1 до 21 на Конвенцијата и со овој анекс; 
една таква изјава може да се однесува на член V 
наместо на член II на овој анекс; ; 

ii) ако ја прифати примената на овој анекс врз 
дела чија е земја на потеклото, од страна на Земјите 
што дале изјава врз основа на точка i) на овој став 
или соопштение врз основа на член I на овој анекс. 

2) Секоја изјава, според став 1 на овој чле^, 
мора да биде дадена писмено и депонирана ка ј ге-
нералниот директор. Таа дејствува од денот на депо-
нирањето. 

Во потврда на што, потпишаните, прописно овла-
стени за таа цел, го потпишаа овој акт. 

Составено во Париз, на 24 јули 1071 година. 

Плен 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ". 

166. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА 
КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ НА ЗЛОСТОРСТВОТО НА АПАРТ-

ХЕЈДОТ 

Се прогласува Законот за ратификација на Меѓународната конвенција за сузбие 
вање и казнување на злосторството на апартхејдот, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 12 март 1975 година. 

IIP бр. 384 
12 март 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

* .Пр,етседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

3 А К О H 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИВАЊЕ И 

КАЗНУВАЊЕ НА ЗЛОСТОРСТВОТО НА АПАРТХЕЈДОТ 

Нлен Ï 
Се ратификува Меѓународната конвенција за сузбивање и казнување на злосторен -

вото на апартхејдот, усвоена на 30 ноември 1973 година во Њујорк, во оригинал на ки-
нески, англиски., француски, руски и шпански јазик. 
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Член 2 
Текстот на Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македон-* 

ски јазик гласи: • 

INTERNATIONAL CONVENTION 
ON THE SUPRESSIDN AND PUNISHMENT OF THE 

CRIME OF APARTHEID 

The States Parties to the present Convention, 
Recalling the provisions of the Charter of the 

United Nations, in which ail Members pledged 
themsèlves to take joint and separate action in co-
opération with the Organization for the achievement 
of universal respect for, and observance of, human 
rights and fundamental freedoms for ail without dis-
tinction as to race, sex, language or religion, 

Considering the Universal Déclaration of Human 
Rights, which states that ail human beings are born 
free and equal in dignity and rights and that everyone 
is entitled to ail the rights and freedoms set forth inv 
the Déclaration, without distinction of any kind, such 
as racç, colour or national origin, 

Considering the Déclaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples, in 
which the General Assembly stated that thé process 
of libération is irrésistible and irréversible and that, in 
the interests of human dignity, progress and justice, 
an end must be put to colonialism and ail parctices 
of ségrégation and discrimination associated therewith, 

4 Observing that, in accordance with the Interna-
tional Convention on the Elimination of Ail Forms of 
Racial Discrimination, States particulary condemn 
racial ségrégation and apartheid and undertake to 
prevent, prohibit and eradicate ail practices of this 
natur4e in territories under their jurisdiction, 

Observing that, in the Convention on the Préven-
tion and Punishment of the Crime of Genocide, certain 
acts which may also be qualified as acts of apartheid 
constitute a crime under international law, 

Observing that, in the Convention on the Non-
Aplicability of Statutory Limitations to War Crimes 
Against Humanity, "inhuman acts resulting from the 
policy of apartheid" are qualified as crimes against 
humanity, 

Observing that the General Assembly of the United 
Nations has-adopted a number of resolutions in which 
the policies and practices of apartheid are condemned 
as a crime against humanity, 

Observing that the Security Council bas emphas-
ized .that apartheid and its çontinued intensification 
and expansion seriously disturb and threaten interna-
tional peace and security, 

Convinced that an International Convention on the 
Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid 
would т а к е it possible to take more effective measures 
at the international and national levels with a view to 
the suppression and punishment of the crime of 
apartheid, 

Have agreed as follows: 

Article ï 
1. The States Parties to the present Convention 

déclaré that apartheid is a crime humanity and that 
înhuman acts resulting from the policies and practices 
of apartheid and similar policies and practices of racial 
ségrégation and discrimination, as defined in article 
II of the Convention, are crimes violating the principles 

МЕЃУНАРОДНА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА » СУЗБИВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ НА ЗЛОСТОР* 

СТВОТО НА АНАРТХЕЈДОТ 

Државите членки на оваа конвенција, 
потсетувајќи на одредбите од Повелбата на Обе-

динетите нации, во кои сите членки се обврзаа дека 
ќе преземаат заеднички и поединечни акции во со-
работка со таа организација со цел за постигање на 
општо почитување и уважување на правата на чо-
векот и на основните слободи за сите луѓе без раз-
лика во поглед на расата, полот, јазикот или рели-
гијата, 

имајќи ја предвид Општата декларација за пра-
вата на човекот, во која се зборува дека сите чове-
чки суштества се раѓаат слободни и еднакви во до-
стоинството и правата и дека секој човек може да 
ги ужива сите права и слоб<?ди прокламираш! во 
Декларацијата без оглед на разликите од кој и да 
е вид, како што се расата, бојата на кожата или на-
ционалната припадност, 

имајќи ја предвид Декларацијата за давање не-
зависност на колонијалните земји и народи, во која 
Генералното собрание изјави дека процесот на осло-
бодување е незадржлив и бесповратен и дека во 
интерес на човечкото достоинство, прогресот и 
правдата мора да заврши колонијализмот и со 
него поврзаната практика на сегрегација и дискри-
минација, 

напоменувајќи дека, во согласност со Меѓуна-
родната конвенција за укинување на сите форми 
на расна дискриминација, државите особено ја осу-
дуваат расната сегрегација и апартхејдот и дека се 
обврзуваат дека на териториите под своја јурисдик-
ција ќе ја спречуваат, забрануваат и искоренуваат 
секоја практика од тој вид, 

напоменувајќи дека во Конвенцијата за спречу-
вање и казнување на злосторството на геноцидот 
извесни акти што би можеле да се окарактеризи-
раат и како акти на апартхејдот според меѓународ-
ното право претставуваат злосторство, 

напоменувајќи дека во Конвенцијата за ^ з а -
старување на воените злосторства и на злосторства-
та против човештвото, „нехуманите постапки што 
произлегуваат од политиката на. апартхејдот" се 
оквалификувани како .злосторство против човешт-
вото, 

напоменувајќи дека Генералното собрание на 
Обединетите нации усвои низа резолуции во кои 
политиката и практиката на апартхејдот се осудени 
како злосторство против човештвото, 

напоменувајќи дека Советот за безбедност на-
гласи дека апартхејдот и неговото постојано јакне-
ње и ширење сериозно го растројуваат и загрозуваат 
меѓународнииот мир и безбедност, 

убедени дека една меѓународна конвенција за 
сузбивање и казнување на злосторството на апарт-
хејд от би овозможила да се преземат поефикасни 
мерки на хмеѓунаррдно и национално ниво со цел за 
сузбивање и казнување на злосторството, на апарт-
хејдот, 

се спогодија за следното: 

Член I 
1. Државите членки на оваа конвенција изјаву-

ваат дека апартхејдот е злосторство против човеш-
твото и дека нехуманите постапки што произлегу-
ваат од политиката и практиката на апартхејдот и 
од слична политика и практика на расната сегрега-
ција и дискриминација, според дефиницијата од 
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of international law, in particular the purposes and 
principles of the Charter of the United. Nations, and-
constîtuting a serious threat to international peace and 
security. 

2, The States Parties to the pfesent Convention 
déclaré eriminal those organizations, instituions and 
individuals committing the crime of apartheid. 

Article II 
For the purpose of the present Convention, the 

term "the crime of apartheid", which shall include 
similar policies and practices of racial ségrégation and 
discrimination as practised in southern Africa, shall 
apply to the following inhuman acts committed for the 
purpose of establishing and maintaining domination by 
one racial group of persons over any other racial group 
of persons and systematically oppressing them: 

(a) déniai to a member or members of a racial group 
or groups of the right to life and liberty of person: 

(i) by murder of members of a racial group or 
groups; 

(ii) by the infliction upon the members of a racial 
group or groups of serious bodily or mental harm, by 
the infringement of- their freedom or digùity, or by-
subjecting them to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment; 

(iii) by arbitrary arrest and illégal imprisonment 
of the members of a racial group or groups; 

(b) deliberate imposition on a racial group or groups 
of living conditions calculated to cause its or their 
physical destruction in whole or in part; 

(c) any législative measures and other гцеаѕигеѕ 
calculated to prevent a racial group or groups from 
participation in the political, social, economic and 
culturai life of the eountry and the deliberate création 
of conditions preventing the full Development of such 
a group or groups, in particular by denying to members 
of a racial group or groups basic human rights and 
freedoms, including the right to work, the right to 
form recognized trade unions, the right to éducation; 
the right to leave and to re turn ' to their eountry, the 
right to a nationality, the right to freedom of move-
ment and residence,. the right to freedom of opinion 
and expression, and the right to freedom of peaceful 
assembly and association; 

(d) any measures, including législative measures, 
designed to divide the population along racial Unes by 
the création of separate reserves and ghettos for the 
members of a racial group or groups, the prohibition 
of mixed marriages among members of various racial 
groups, the expropriation of landed property belonging 
to a racial group or groups or to members thereof ; 

(e) exploitation of the labour of the members of 
a racial group" or groups, in particular by submitting 
them to forced labour; 

(f) persécution ôf organizations and persons, by 
depriving them of fundamental rights and freedoms, 
because they oppose apartheid. 

Article III 
International eriminal responsibility shall apply, 

irrespective of the motive involved, to individuals, 
members of organizations and institutions and repré-
sentatives of the State, whether residing in the territory 
of the State in which the acts are perpetrated or in 
some other State, whenever they; 

член II на оваа конвенција, претставуваат злостор-
ства со кое се кршат принципите на меѓународното 
право, особено целите и принципите од Повелбата 
на Обединетите нации, и претставуваат сериозна 
закана за меѓународниот мир и безбедност. ' 

2. Државите членки на оваа конвенција ги 
прогласуваат за злосторници оние организации, 
установи и поединци што вршат зло,сторство на . 
апартхејдот. 

Член II 
За потребите на оваа конвенција изразот „зло-

сторство на апартхејдот", во кој спаѓа и сличната 
политика и практика на расната' сегрегација и ,дис-
криминација, како онаа што се спроведува на јута* 
на Африка, се употребува да -ги означи следните 
нехумани постапки сторени со цел за воспоставува-
ње и одржување на доминацијата на група лица 
од една раса над група лица од друга раса и нивно 
систематско угнетување: 

(a) лишување на еден или повеќе припадници 
на една или повеќе расни групи од правото на ж и -
вот и слобода на личноста: 

(i) со убивање на припад,ници на една или пове-
ќе расни групи; 

(ii) со нанесување на припадници на една или 
повеќе расни групи тешки телесни или ментални 
повреди, со газење на нивната слобода или достоин-
ство, или со подложување на истите на мачење или 
на окрутна, нехумана или понижувачка постапка 
или казнување; 

(iii) со произволно апсење или со противзаконит 
притвор на припадници на една или повеќе расни, 
групи; 

(b) намерно наметнување на расна група или на 
расни групи такви услови за живот што се насоче-
ни да доведат до нејзино или нивно потполно или 
делумно физичко уништување; 

(c) сите законски мерки и други мерки насочени 
да оневозможат една или повеќе расни групи да 
учествуваат во политичкиот, општествениот, економ-
скиот и културниот живот на земјата и намерна 
создавање услови за спречување на полн развој на 
таква група, односно групи, особено со лишување 
на припадници на една или повеќе расни групи од 
основните човечки права и слободи, вклучувајќи 
ги тука правото на работа, правото на основање 
признати синдикални организации, правото на обра-
зование, правото на одење и враќање во земјата, 
правото на државјанство, правото на слобода на 
движење и домување, правото на слобода на мисле-
ње и изразување, како и правото на слобода на 
мирно собирање и здружување; 

(d) сите мерки, вклучувајќи ги тука и законски^ 
те, насочени кон поделба на населението по расен 
основ со создавање на издвоени резервати и гета 
за припадници на една или повеќе расни, групи 
забраната на мешани бракови помеѓу припадници 
на различни расни групи, експропријацијата на 
земјишните поседи што и припаѓаат на една или на 
поголем број расни групи или на нивни припадници; 

(e) експлоатирање на трудот на припадници 
на една или на повеќе расни групи, особено ео при-
нуда на присилна работа; 

(f) прогонување на организации и на поединци 
поради нивно противење на апартхејдот лишувајќи 
ги од основните права и слободи. 

Член III * 
Поединци, членови на организации и установи И 

претставници на држави, без оглед на тоа дали. 
живеат на територијата на државата во која се в р -
шат такви кривични дела или во некоја друга др-* 
жава, ќе поднесуваат меѓународна кривична одгак 
верност "без оглед на мотивите, секогаш кога: 
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(а) commit, participate in, directly incite or conspire 
in the commission of Иге acts mentioned in article II 
oî the present Convention; 

îb) directly abet, encourage or co-operate in the 
commission of the crime of apartheid. 

Article IV 
Tite States Parties to the present Convention un-

derteke: 
(a) to adopt any législative or other measures 

necessary to suppress as well as to prevent any en-
couragement of the crime of apartheid and similar 
segregationist policies or their manifestations and to 
punish persons guilty of that crime; 

(b) to adopt législative, judicial and administrative 
measures to prosecute, bring to trial and punish in 
accordance with their jurisdiction persons responsible 
for, or accused of, the acts defined in article II of the 
present Convention, whether or not such persons résidé 
in the territory of the State in which the acts are com-
mitted or are nationals of that Staté or of some other 
State or are stateless persons. 

Article V 
Persons charged with the acts enu.merated in 

article II of the present Convention may be tried by 
a competent tribunal of any State Party to the Conven-
tion which may acquire jurisdiction over the person 
of the accused or by an international pénal tribunal 
having jurisdiction with respect to thpse States Parties 
which shall have accepfed its jurisdiction. 

Article VI 
The States Parties to the present Convention un-

clertake to accept and carry out in accordance with the 
Charter of the United Nations the décisions talcen by 
the Seeurity Council aimed at the prévention, suppres-
sion and,punishment of the crime of apartheid, and to 
co-operate in the implementation of décisions àdopted 
by ether competent organs of the United Nations with 
a vrêw to achieving the purposes of the Convention. 

Article VII 
L The States Parties to the present Convention 

mder take to submit periodic reports to the group 
establi^hed under article IX on the législative, judicial, 
administratiye or other measures that they have 
adopted and that give effect to the provisions oî the 
Convention. 

2. Copies of the reports shall be transmitted 
Ш т ш ф Т е SecretaryrCrenerat of the United Nations 
to the Spécial Ommit tee on Apartheid. 

Article VIII 
Any State Party to the present Convention may 

cal! ироп any competent organ oî the United Nations 
to take such action under the Charter of the United 
Nations as i t considers appropriate for the prévention 
and suppression of the crime oî apartheid. 

Article IX . 
1. The Chair т а п of the Commission on Humàn 

Rights shall appoint a group consisting of three 
members of thé Commission on Human Rights, wtio 
are also représentatives of States Parties to the present 
Convention, to consider reports submitted by States 
Parties a i accordance with article Vîï. 

(а) ќе извршат, учествуваат во извршување, ди-
ректно поттикнуваат или планираат извршување на 
кривичните дела споменати во член II на оваа кон-
векција; 

<b) директно помагаат, поттикнуваат или сора-
ботуваат во вршењето на злосторството на апарт-
хејд от. 

Член IV 
Државите членки на оваа конвенција се обвр-

зуваат: 
(a) дека ќе ги усвојат сите законски или други 

мерки потребни за сузбивање и спречување на се-
кое поттикнување на злосторството на апартхејдот 
и на слична сегрегационистичка политика или на 
нејзини манифестации и за казнување на лица ви-
новни за тоа злосторство; 

(b) дека ќе усвојат законски, судски и админи-
стративни мерки за гонење, изведување пред суд и 
казнување, во согласност со својата надлежност, на 
оние лица што се одговорни или обвинети за дела-
та наведени во член И на оваа конвенција, без 
оглед на тоа дали тие лица живеат или не живеат 
на територијата на државата во која се извршени 
таквите дела, дали се државјани на таа или на не-
која друга држава или се лица без државјанство: 

Член V 
На лицата обвинети за делата наброени во член 

II на оваа конвенција може да им се суди пред над-
лежен суд на која и да е држава потписничка на 
Конвенцијата, што е надлежен за личноста на об-
винетиот, или пред меѓународен кривичен суд што 
е надлежен за оние држави членки што ќе ја при-
фатат неговата надлежност. 

Член VI 
Државите членки на оваа конвенција се обвр~* 

зуваат дека во согласност со Повелбата на Обеди-
нетите нации ќе ги прифатат и извршуваат одлу-
ките што Советот за безбедност ќе ги донесува со цел 
за спречување и казнување на злосторството на 
апартхејдот и дека ќе соработуваат врз спроведу-
вањето на одлуките што ќе ги усвојат другите над-
лежни органи на Обединетите нации заради оства-
рување на целите на оваа конвенција. 

Член VII 
1. Државите членки на оваа конвенција се об-

врзуват дека на групата, основана врз основа на 
член IX на оваа конвенција, ќе и поднесуваат пе-
риодични извештаи за законските, судските, адми-
нистративните и други мерки што ги усвоило со цел 
за спроведување на одредбите од оваа конвенција. 

2. Примероци од извештаите со посредство на ге-
нералниот секретар на Обединетите нации ќе му се 
доставуваат на Специјалниот комитет за апарт-
хејд от. 

Член VIII 
Секоја држава членка на оваа конвенција мо-

ж е да се обрне до кој и да е надлежен орган на 
Обединетите нации со молба, врз основа на Повел-
бата на Обединетите нации, да преземе мерки што 
ги смета за целеоообразни. за спречување и сузби-
вање 1на злосторството на апартхејдот. 

Член IX 
1. Претседателот на Комисијата за правата на 

човекот ќе определи група од три члена на Коми-
сијата за правата на човекот, кои исто така се и 
претставници на државите членки на оваа конвен-
ција, заради проучување на извештаите што ги 
поднесуваат државите членки, во согласност со член 
VII на оваа конвенција. 
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2. If, among the members of the Commission ôn 
Human Rights, there are no représentatives of States 
Parties to the present Convention or if there are fewer 
than three such représentatives, the Secretary-General 
of the United Nations shall, after consulting ail States 
Parties to the Convention, designate a représentative 
of the State Party or représentatives of the States 
Parties which are not members of the Commssion on 
Human Rights to take part , in the work of the group 
established m accordance with paragraph 1 of thfs 
article, until such time as représentatives of the States 

, Parties to the Cnovention are elected to the Com-
mission on Human Rights. 

3. The group may meet for a period of not more 
than five days, either before the opening or after the 
closing of the session of the Commission on Human 
Rights, to consider the reports submitted in accordance 
.with article VIL 

Article X 
1. The States Parties to the present Convention 

empower the Commission on Human Rights: 
(a) to request United Nations organs, when trans-

mitting copies of pétitions under article 15 of the In-
ternational Convention on the Elimination of Ail Forms 
of Racial Discrimination, to draw its attention to 
complaints concerning acts which are enumerated in 
article H of the present Convention; 

(b) to préparé, on the basis of reports from com-
pétent organs of the United Nations and periodic 
reports from States Parties to the present Convention, 

, a list of individuals, organizations, institutions and 
représentatives of States which are alleged to be re-
sponsible for the crimes enumerated in article II of 
the Convention, as well as those against whom légal 
proceedings have been undertaken by States Parties 
to the Convention; 

(c) to request information from the competent 
United Nations organs çoncerning measures taken by 
the authorities responsible for the administration of 
Trust and Non-Self-Governing Terrtitories, and ail 
other Territories to which General Assembly resolu-
tion 1514 (XV) of 14 December 1960 applies, with regard 
to such individuals alleged to be responsible for crimes 
under article II of the Convention who are believed 
to be under their territory and administrative jurisdic-
tion. 

2. Pending the achievement of the objectives of the 
Dcelaration on the Granting of Independence to Co-
lonial Countries and Peoples, contained in General 
Assembly resolution 1514 (XV), the рѓо visions. of the 
present Convention shall in no way limit the right of 
pétition granted to those peoples by other international 
instruments or by the United Nations and its spe-
cialized agencies. 

Article XI 
1. Acts enumerated in article II of the present 

Convention shall not be considered political crimes for 
the purpose of extradition. 

2, The States Parties to the present Convention 
undertake in such cases to grant extradition . in 
accordance with their législation and with the treaties 
in force. 

Article XII 
Disputes between States Parties arising out the 

interprétation, application or implementation of the 
present Convention which have not been settled by 
negotiation shall, at the request of the States Parties 

2. Ако помеѓу членовите на Комисијата за пра-
вата на човекот нема претставници на државите 
членки на оваа конвенција, или ако има помалку 
од три такви претставници, генералниот секретар 
на Обединетите нации, по консултирање™ со др-
жавите членки на оваа конвенција, ќе определи 
претставник на некоја држава членка или прет-
ставници на државите членки што не се членови на 
Комисијата за правата на човекот да учествуваат 
во работата на групата која е основана во соглас-
ност со став 1 на овој член, додека во Комисијата 
за правата на човекот не ќе бидат избрани прет-
ставници на државите членки на Конвенцијата. 

3. Состаноците на групата заради разгледување 
на извештаите што се поднесуваат во согласност со 
член VII на оваа конвенција не можат да траат по-
веќе од пет дена, било пред отворањето, било по 
завршената седница на Комисијата за правата на 
човекот. 

Член X 
1. Државите членки на оваа конвенција ја овла-

стуваат Комисијата за правата на човекот: 
(a) при доставувањето копии од жалбите да по-

бара од органите на Обединетите нации, според 
член 15 од Меѓународната конвенција за укинува-
ње на сите видови расна дискриминација, да обр-
нат внимание на поплаките што се однесуваат на 
делата наброени во член П на оваа конвенција; 

(b) врз основа на извештаите од надлежните 
органи на Обединетите нации и периодичните из-
вештаи од државите членки на оваа конвенција, да 
состави список на поединците, организациите, уста-
новите и претставниците на државите што наводно 
се одговорни за злосторствата наброени во член II 
на оваа конвенција, како и на оние против кои 
државите членки на конвенцијата повеле судска 
постапка; 

(c) од надлежните органи на Обединетите нации 
да бара податоци "за мерките што ги преземале вла-
стите надлежни за управувањето со териториите 
под старателство и со ^самоуправните територии, 
како и со другите територии на кои се однесува 
Резолуцијата на Генералното собрание 1514 (XV) 
од 14 ,декември i960 година, во врска со таквите по-
единци што наводно се одговорни за злосторствата 
од член И на оваа конвенција, а за кои се верува 
дека се во нивната територијална или администра-
тивна надлежност. 

2. Додека не се остварат целите на Деклараци-
јата за давање независност на колонијалните земји 
и народи, содржани во Резолуцијата на Генерал-
ното собрание 1514 (XV), одредбите на оваа конвен-
ција во никој поглед нема да го ограничуваат пра-
вото на жалба што на тие народи им го гарантираат 
другите меѓународни инструменти или Обединетите 
нации и специјализираните агенции. 

Член XI 
1. Делата наброени во член II на оваа конвен-

ција не се сметаат како политички злосторства за 
целите на екстрадицијата. 

2. Државите членки на оваа конвенција се об-
врзуваат дека во такви случаи ќе одобруваат екс-
традиција во согласност со своите законски прописи 
и со важечките спогодби. 

Член XII 
Споровите помеѓу државите членки во поглед 

на толкувањето, важноста или примената на оваа 
конвенција што не ќе бидат решени со преговара-
ње, на барање од државите странки во спор, се упа-
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to the dispute, be brought before the International 
Court of Justice, savé where the parties to the dispute 
have agreed on some other form of settlement. 

Article XIII 
The present Convention is open for signature by 

ail States. Any State which does not sign the Con-
vention before its entry into force may accédé to it. 

- Article XIV 
1. The present Convention is subject to ratifica-

tion. Instruments of ratification shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Nations. 

2. Accession shall be effected by the deposit of 
an instrument, of accession with the Secretary-General 
of the United Nations. 

Article XV 
1. The present Convention shall enter into force 

on the thirtieth day after the date of the deposit with 
the Secretary-General of the United Nations of the 
twentieth Instrument of ratification or accession. 

2. For each State ratifying the present Convention 
or acceding to it after the deposit of the twentieth 
instrument of ratification or instrument of accession, 
the Convention shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of the deposit of its own instrument 
of ratification or instrument of accession. 

Article XVI 
A State Party may denounce the present Conven-

tion by written notification to the Secretary-General 
to fhe Secretary-General of the United Nations. De-
nunciation shall take effect one year after the date of 
receipt of the notification by the Secretary-General. 

Article XVII 
1. A request for the révision of the present Con-

vention may be made at any time by any State Party 
by means of a notification in writing addressed to the 
Secretary-General of the United Nations. 

2. The General Assembly of the United Nations 
shall décidé upon the steps, if any, to be taken in 
respect jof such request. 

Article XVIII 
The Secretary-General of the United Nations shall 

înform ail States of the following particulars: 
(a) Signatures, ratifications and accessions under 

articles XIII and XIV; 
(b) The date of entry into force of the present 

Convention under article XV; 

(c) Denunciations under article XVI; 

(d) Notifications under article XVII. 

Article XIX 
1. The present Convention, of which the Chinese, 

English, French, Hussian and Spanish texts are equaily 
authentic, shall be deposited in the archives of the 
United Nations. 

2. The Secretary-General of the United Nations 
shall transmit certified copies of the present Conven-
tion to ail States. 

туваат до Меѓународниот суд на правдата, доколку 
странките во спор не се договорат за-некој друг на-
чин на нивно решавање. 

Член XIII 
Оваа конвенција е отворена за потпишување за ^ 

сите држави. Секоја земја што не ќе ја потпише Кон-
венцијата пред нејзиното влегување во сила може 
да и пристапи подоцна. 

Член XIV 
1. Оваа конвенција подлежи на ратификација. 

Ратификационите инструменти се депонираат кај 
генералниот секретар на Обединетиве нации. 

2. Пристапувањето се врши со депонирање на 
инструментите за пристапување кај генералниот 
секретар на Обединетите нации. 

Член XV 
1. Оваа конвенција влегува во ѓила триесетиот 

ден по датумот за депонирање на' дваесеттиот ин-
струмент за ратификација или пристапување кај ге-
нералниот секретар на Обединетите нации. 

2. За секоја држава што ќе ја ратификува оваа 
конвенција или што ќе и пристапи по депонирање-
то на дваесеттиот инструмент за ратификација или 
на инструментот за пристапување, Конвенцијата 
влегува во сила триесеттиот ден по датумот за депо-
нирање на сопствениот инструмент за ратификација' 
или пристапување. 

Член XVI 
~ Државата членка може да ја откаже оваа 

конвенција со писмена нотификација упатена до 
генералниот секретар на Обединетите нации. Отка-
жувањето влегува во сила една година од датумот 
кога генералниот секретар ќе го прими известува-
њето за откажување. 

Член XVII 
1. Секоја држава членка може да бара ревизија 

на оваа конвенција во кое и да е време со писмена 
нотификација упатена до генералниот секретар на 
Обединетите нации. 

2. Генералното собрание на Обединетите нации 
донесува одлука за евентуалните мерки што треба 
да се преземат во поглед на таквото барање. 

Член XVIII 
Генералниот секретар на Обединетите нации ги 

известува сите држави за следното: 
(a) за потписите, ратификациите и пристапувања-

та, согласно со чл. XIII и XIV на оваа конвенција; 
(b) за датумот на влегувањето во сила на оваа 

конвенција согласно со член XV на оваа конвен-
ција; 

(c) за откажувањата согласно со член XVI "на 
оваа конвенција; 

(d) за нотификациите, согласно со член XVII 
на оваа конвенција. 

Член XIX 
1. Оваа конвенција чиишто кинески, англиски, 

француски, руски и шпански текстови се еднакво 
веродостојни, се депонираат, во архивата на Обеди- ~ 
петите нации. 

2. Генералниот секретар на Обединетите нации 
на сите држави им доставува заверени копии на 
оваа конвенција. / 

,Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ". 
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167. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИ-
ТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за сојузните стоковни 
резерви, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 12 март 1975 година. 

ПР бр. 382 
12 март 1975 година 

Белград• 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

. Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

-1. Општи одредби 

* Член 1 
Сојузните стоковни резерви служат зз обезбеду-

вање на потребите на земјата во случај на војна и 
други вонредни прилики и заради обезбедување на 
стабилноста на пазарот^ во случај на поголеми рас-
тројувања на пазарот. 

Член 2 
Сојузните стоковни резерви се формираат и се 

користат во согласност со насоките утврдени со 
општествениот план на Југославија, со насоките за 
одбрана на Југославија и со други акти на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија -и на Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Формирањето, користењето и разместувањето на 

сојузните стоковни резерви, мерките в̂а интервенци-
ја на пазарот и изградбата на складиштен простор 
за сместување и чување на тие резерви, се вршат 
врз основа на повеќегодишни и годишни програми. 
Годишните програми се .донесуваат, по правило, ед-
новремено со резолуцијата за економската политика, 
односно со буџетот на федерацијата за наредната 
година. * 

Член 4 
Средствата за формирање и користење на сојуз-

ните стоковни резерви и за изградба на складиштен 
простор за сместување и чување на тие резерви, се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 5 
Финансиските средства, стоките што претставу-

ваат сојузни стоковни резерви, складовите, опрема-
та во складот и другите предмети на опремата се во 
општествена сопственост. 

Носител на правата, обврските и одговорностите 
во поглед на располагањето, користењето и упра-
вувањето на финансиските средства, стоките, скла-
довите, опремата и на другите предмети на опремата 
од став 1 на овој член се Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи и Сојузната ди-

рекција за резерви на индустриски производи (©о 
понатамошниот текст: Дирекцијата). 

И. Формирање и користевме на 'сојузните стоковни 
резерви 

Член 6 
При формирањето и користењето на сојузните , 

стоковни резерви и преземањето на мерки за интер-
венција на пазарот, надлежните сојузни органи и 
сојузни организации водат сметка за состојбата и 
движењето на стоките на пазарот, за стоковните ре-
зерви што се формираат во републиките и во авто-
номните покраини, за девизните и паричните резер-
ви и за движењето на цените. 

Член 7. 
Сојузните стоковни резерви се формираат и се 

користат како постојани стоковни резерви и како 
пазарни стоковни резерви. 

Член 8 
Сојузниот извршен совет определ,ува, на предлог 

од сојузниот секретар за пазар и цени, во спогодба со 
сојузниот секретар за народна одбрана, кои видови 
и количества производи сочинуваат постојани сто-
ковни резерви-, односно пазарни стоковни резерви. 

Член 9 
Постојаните стоковни резерви ги сочинуваат 

земјоделските и други прехранбени производи, ин-
дустриските производи, суровините и други матери-
јали за репродукција. 

Постојаните стоковни резерви се формираат и 
се користат: 

1) за намирување на потребите ца земјата во 
случај на војна; 

2) за спречување, односно отстранување4 на рас-
тројувањата што во стопанството или ћо другите 
области на општествениот живот можат да ги пре-
дизвикаат или ги предизвикале вонредните прилики 
во земјата или надвор од земјата. 

Член 10 
Пазарните стоковни резерви ги ,сочинуваат ос-

новните прехранбени производи, основните ицдус-
триски производи, другите поважни производи и су-
ровини и други материјали за производство на прех-
ранбени и на индустриски производи. 

Пазарните стоковни резерви се формираат и се 
користат за преземање на мерки за интервенција 
заради обезбедување на стабилни односи на пазарот 
и спроведување на утврдената политика на цените-
кога ќе настапат или можат да настапат поголеми 
растројувања на пазарот. 

Член И 
Мерки за интервенција на пазарот со сојузни, 

стоковни резерви се преземаат самостојно или заед-
но со други економски мерки (мерки на монетарната 
и кредитната политика, даночната и царинската по-
литика, на вонцаринска заштита, во областа на над-
ворешнотрговска размена, во областа на цените и 
др.), што надлежните сојузни органи ги преземаат; 
заради обезбедување на стабилни односи на пазарот 
и спроведување на утврдената политика на цените. 

Член 12 
Мерката за интервенција на пазарот со продаж-

ба на стоки од пазарните стоковни резерви се пре-
зема заради спречување, односно отстранување на 
поголеми растројувања што можат да настанат или 
настанале на пазарот, ако таквите растројувања мо-
жат да ја нарушат или ја нарушиле стабилноста на 
пазарот или ако можат да се пројават или се проја-
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вуваат во позначителен пораст на цените во однос 
на нивото на цените предвидено со утврдената 'поли-
тика на цените за тековната година. 

Ако настапиле или можат да настапат околнос-
тите од став 1'на овој член, мерка за интервенција 
на пазарот може, по исклучок, да се преземе и со 
давање на тие стоки на заем на организации на 
здружениот труд. За давањето на стоките на заем 
одлучува директорот на Дирекцијата, во согласност 
со с.ојузниот секретар за пазар и цени. 

Член 13 
'Мерка за интервенција на пазарот со купување 

на стоки за пазарните стоковни резерви се презема 
заради спречување, односно отстранување на пого-
леми растројувања што, можат да настанат или нас-
танале на пазарот. 

Како мерка за интервенција на пазарот од став 
1 на овој член се смета и задолжителното купување 
на земјоделски производи'според гарантираните це-
ни, согласно со сојузните прописи. 

Ако настапиле или можат да настапат околнос-
тите од став 1 на овој член, мерка за интервенција 
на пазарот може, по исклучок, да се преземе'и на 
тој 'начин што наместо купување на стоки за кои 
е пропишана гарантирана цена се дава ломбарден 
кредит. За давањето на ломбардниот кредит одлу-
чува, на предлог од директорот на Дирекцијата, со-
јузниот секретар за пазар и цени. 

Член 14 
Ако настапиле или можат да настапат околнос-

тите од член 12 став 1 на овој закон и1 ако во пазар-
ните стоковни резерви нема стоки со кои треба да се 
преземе интервенција на пазарот, се презема мерка 
за интервенција на пазарот со увоз и со продажба 
на стоки што недостигаат (Интервентни увоз). 

За преземањето на мерка за интервенција на 
пазарот од став 1 на овој член одлучува, на предлог 
од директорот на Дирекцијата, сојузниот секретар 
За пазар и цени. 

Член 15 
. Пред преземањето на мерките за интервенција 

на пазарот, надлежниот орган што ќе ја предложи 
мерката за интервенција е должен, врз основа ќа 
податоци и анализи, да утврди дека настапиле или 
дека можат да настапат околностите од чл. 12 и 13, 
односно од член 14 на овој закон. 

Член 16 
Купување на стоки за сојузните стоковни резер-

ви и продажба на стоки од тие резерви се врши*спо-
ред пропишаните цени, како и според пазарните и 
другите цени што се во согласност со утврдената по-
литика на цените. 

Заради обезбедување на стоки за сојузните сто-
ковни резерви може да се договара производство и 
испорака на одделни производи. 

Член 17 
За сојузните стоковни резерви се купуваат, по 

правило, стоки произведени во земјата. 
По исклучок, за сојузните стоковни резерви мо-

жат да се увезат стоки што ги нема или што ги не-
ма доволно на домашниот пазар. 

За увозот на стоките во случајот од став 2 на 
овој член одлучува, на предлог од советот на Дирек-: 
цијата, сојузниот секретар за пазар и цени, во спо« 
годба со сојузниот секретар за надворешна трговија, 

XII. Работење со сојузните стоковни резерви 

Член 18 
Работите во врска со сојузните стоковни резер-

ви, со преземањето на мерки за интервенција на па-

зарот и со изградбата на складови за сместување к 
чување на сојузните стоковни резерви ги вршат, спо-
ред одредбите на овој закон и на други сојузни про-
писи, Сојузниот секретаријат за пазар и цени и Ди-
рекцијата. 

Член 19 
Ако настапиле или можат да настапат околнос-

тите од член 14 односно ако се исполнети условите 
од член 17 на овој закон, Дирекцијата може непос-
редно во земјата и во странство да ги ,купува Сите 
стоки за сојузните стоковни резерви. 

Стоките за сојузните стоковни резерви Дирекци-
јата ги купува . според програмата за формирање 
на постојаните t стоковни резерви и пограмата за 
формирање и користење на пазарните стоковни ре-
зерви или врз основа на одлука од Сојузниот извр-
шен совет. 

Стоките за сојузните стоковни резерви Дирекци-
јата ги купува, со средствата со кои располага, од-
носно кои се обезбедени за тоа. 

Член 20 
Работењето со сојузните стоковни резерви (ра-

ботите определени со овој закон во врска со форми-
,рањето и користењето на сојузните стоковни резер-
ви, со преземањето на мерки за интервенција на па-
зарот, со сместувањето со чувањето на сојузните 
стоковни резерви и со изградбата на складови) го 
врши, во рамките на правата и должностите утврде-
ни со овој закон, Дирекцијата. 

Дирекцијата, во рамките на својот делокруг вр- , 
ши и други работи што се во врска со нејзиното ра-
ботење, а чие извршување ќе и го наложи Сојузниот 
извршен совет или* сојузниот секретар за пазар и 
цени. 

Член 21 
Во работењето со сојузните стоковни резерви 

Дирекцијата: 
1) ги презема мерките предвидени со овој закон, 

што се потребни за формирање и користење на со-
јузните стоковни резерви и за интервенции, на паза-
рот со тие резерви, во согласност со одлуките од 
надлежните сојузни органи, придржувајќи се при 
тоа кон програмата за формирање и користење на 
сојузните стоковни резерви; 

2) склучува договори за' работите на стоковниот 
промет и други договори, на начинот и под условите 
што се предвидени за организациите на здружениот 
труд, ако со овој закон не е определено поинаку. За 
обврските по тие договори Дирекцијата одговара со 
средствата со кои располага; 

3) ги сместува и чува стоките на сојузните сто-
ковни резерви во своите складови, а може врз осно-
ва на склучен договор да им ги довери-на склади-
рање и на организации на здружениот труд. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член 
Дирекцијата е дблжна да обезбеди сите организации 
на здружениот труд да можат да учествуваат во 
вршењето на тие работи под исти услови. 

Член 22 
Дирекцијата соработува со органите односно ед 

организациите за стоковни'резерви во републиките 
и во автономните покраини, а особено во поглед на 
усогласувањето на работите во врска со програмира-
њето, формирањето, користењето и чувањето на сто-
ковните резерви и Bd поглед на преземањето на 
мерки за интервенција на пазарот, заедничкото пре-
земање на мерки за интервенција на пазарот, тери-, 
торијалното разместување'на стоковните резерви Л 
изградбата на складови за сојузните стоковни ре-
зерви. 

. 1 Член 23 
Ако сојузниот секретар за пазар и цени оцени 

дека одлуката на директорот на Дирекцијата за 
одделна работа во врска со преземањето на мерки 
за интервенција на пазарот е во спротивност со захо-
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нот, со програмата за формирање и користење на 
сојузните стоковни резерви, со тековната економска 
политика или со утврдената политика на цените, ќе 
ја укине одлуката на директорот на Дирекцијата. 

Член 24 
.Програмата за формирање на постојаните сто-

ковни резерви, програмата, за формирање и корис-
тење на пазарните стоковни резерви и програмата 
за изградба Fia складиштен простор за сместување 
и нување на сојузните стоковни резерви, ги доне-
сува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојуз-
ниот секретар за пазар и цени. 

Пред донесувањето на програмите од став 1 на 
овој член, Сојузниот извршен совет ќе прибави мис-
лење од Стопанската комора на Југославија. 

Член 25 
; Со програмата за формирање на постојаните ,сто-

ковни резерви се определуваат особено: видот, коли-
чеството и вредноста на стоките што сочинуваат 
постојани стоковни резерви, износот на средствата 
потребни за формирање на постојаните стоковни ре-
зерви, роковите за формирање на постојаните сто-
ковни резерви, приоритетот во реализацијата TI те-
риторијалното разместување ,на стоките. 

Територијалното разместување на постојаните 
стоковни резерви мора да биде во согласност со пот-
ребите на народната одбрана. 

Член 26 
Со програмата за формирање и користење на 

пазарните стоковни резерви се определуваат особе-
но: видот, количеството и вредноста на стоките што 
ги сочинуваат пазарните стоковни резерви, мерките 
за интервенција на пазарот, средствата потребни за 
формирање на пазарните стоковни резерви и тери-
торијалното разместување на стоките. 

Член 27 
Со програмата за изградба на складиштен прос-

тор за сместување и чување на сојузните стоковни 
резерви се определуваат особено: складишниот прос-
тор што ќе се изгради, намената на складишниот 
простор, територијалното разместување џ износот на 

, средствата потребен за изградба на складиштен 
простор. 

При утврдувањето на програмата од став 1 на 
овој член, посебно ќе се води сметка за потребите 
на обезбедувањето и сместувањето на постојаните 
стоковни резерви. 

Со програмата од став 1 на овој член може да 
се определи дека определени средства на Дирекци-
јата ќе се користат за кредитирање на организации 
на здружениот труд, а заради изградба на складиш-
тен простор за сместување и чување на сојузните 
стоковни резерви. 

,Во границите на средствата од став 3 на овој 
член, Дирекцијата склучува со деловна банка дого-
вор за кредитирање на изградбата на складиштен 
простор по пат на јавно наддавање. 

Со договорот од став 4 на овој член се определу-
ваат и условите под кои деловните банки и органи-
зациите на здружениот труд учествуваат во креди-
тирањето на изградба на складиштен простор и опш-
тите услови под кои банките toM даваат кредити на 
инвеститорите за изградба на Складиштен простор. 

Член 28 
Предлозите на програмите од член 24 на овој 

закон ги изработува Дирекцијата и им ги'доставува, 
заради ставање забелешки и давање мислења, на со-
јузните органи и на сојузните организации надлеж-
ни за народната одбрана, за енергетика и индустри-
ја, за земјоделство, за финансии, за надворешна тр-
говија, за сообраќај и врски и за здравство и соци-

јална политика и на -надлежните органи на репуб- • 
ликите и автономните-покраини. 

Кон предлозите на програмите, на Сојузниот из-
вршен совет му се доставуваат мислењата и забе-
лешките на тие предлози што ги дале органите и 
организациите од став 1 на овој член, а кои не се 
прифатени и внесени во предлозите на програмите. 

Член 29 
За користењето на постојаните стоковни резерви, 

во согласност со нивната намена и спрема настана-
тата потреба, одлучува Сојузниот извршен совет, на 
предлог од сојузниот секретар за пазар и цени и од 
.сојузниот секретар за народна одбрана. 

Сојузниот извршен совет, по исклучок, може да 
одлучи определени стоки од постојаните стоковни 

'резерви привремено да се користат како пазарна 
стоковна резерва, ако е потребно да се спречи или 
отстрани поголемо расло јување на пазарот или во 
производството. Во тој случај Сојузниот извршен 
совет ги определува и условите за користење на 
стоките и рокот за нивно враќање. 

Член 30 
За.користењето на пазарните стоковни резерви 

и за преземањето на мерки за интервенција на 
пазарот, во рамките на програмата за формирање и 
користење на пазарните стоковни резерви, а на пред-
лог од директорот на Дирекцијата, одлучува сојузу 
ниот секретар за -пазар и цени во согласност со мер-
ките на тековцата економска политика. 

Член 31 
Сојузниот секретар за пазар и цени е должен 

да преземе мерки за интервенција на пазарот и кога 
тоа, заради извршување на мерките на тековната 
економска политика, ќе му го наложи Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 32 -
Ако надлежните сојузни органи и сојузни орга-

низации, врз основа на своите анализи, оценат дека 
можат да настанат, или дека настанале такви растро-
јувања на пазарот што можат да ја нарушат или 
ја нарушиле стабилноста на пазарот, за тоа го из-
.вестуваат сојузниот секретар за пазар и цени и му 
предлагаат преземање на соодветни мерки за интер-
венција на пазарот. 

Ако сојузниот секретар за пазар и цени оцени 
дека предложената мерка за интервенција на паза,-

,рот треба да се преземе, и издава налог на Дирекци-
јата да ја преземе таа мерка. 

Ако сојузниот секретар за пазар и цени смета 
дека не треба да ја преземе предложената мерка за 
интервенција на пазарот, веднаш за тоа го известу-
ва Сојузниот извршен совет кој донесува конечна 
одлука. 

Член 33 
Одржување на сојузните стоковни резерви се 

врши со нивно повремено обновување, зависно 
од видот и природата на стоките и нивниот век на 
траењето. 

Ако стоките од сојузните стоковни резерви се 
продаваат или се заменуваат заради обновување, на-
место стоките што се продадени или заменети ќе се 
обезбеди ист вид и количество на стоки или други 
стоки што û одговараат на истата намена. 

Член 34 
Купување на стоки за сојузните стоковни резер-

ви, продавање на стоки од сојузните стоковни ре-
зерви и обновување на сојузните стоковни резерви 
Дирекцијата врши преку јавно наддавање или со 
прибирање на понуди. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
Дирекцијата може, со претходна согласност на сојуз-
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илот секретар за пазар и цени да ги изврши рабо-
тите од став 1 на овој член без јавно наддавање, од-
носно без прибирање на понуди, ако основните еле-
менти што го определуваат купувањето односно про-
давањето на определени стоки (цена, квалитет, пари-
тет и др.) се пропишани, односно утврдени. 

Одредбата на став 1 од овој член не се примену-
ва врз задолжителното купување на земјоделски 
производи по гарантирани цени, купувањето на сто-
ки што ги произведува само еден -производител и 
врз купувањето на стоки во странство од страна на 
Дирекцијата. 

Член 35 
* Складирањето и чувањето на сојузните стоковни 

резерви Дирекцијата може да им го довери на орга-
низации на здружениот труд и на републичките 
односно на покраинските организации за стоковни 
резерви, врз основа на договори со кои. се регули-
раат условите за складирање и чување. ч 

Организациите на кои им се доверени стоки од 
сојузните стоковни резерви врз основа на договор 
за складирање и чување не можат без одобрение од 
Дирекцијата да ги отуѓуваат тие стоки, да ги корис-
тат, да им ја променат намената или складот, да ги 
заменат со ,стоки од друг вид или од друг квалитет 
или да располагат со нив на друг начин спротивно 
на договорот. 

Со договорот за складирање и чување на стоки-
те од сојузните стоковни резерви не може да се 
предвиди првенствено право на купувањето на сто-
ки во корист на организацијата на која и се довере-
ни стоките на чување. 

IV. Средства за формирање и користење на сојуз-
ните стоковни резерви 

Член 36 
Средствата за формирање и користење на сојуз-

ните стоковни резерви, за преземање на мерки за 
интервенција на пазарот и за изградба и опрема на 
складиштен простор за сместување и чување на тие 
резерви, се формираат од: 

1) средствата што федерацијата û ги дала на 
Дирекцијата на користење, средствата што се одвое-
ни од позитивните разлики остварени во работењето 
со сојузните стоковни резерви, средствата на амор-
тизацијата, средствата од ануитетите што 6 припа-
ѓаат на Дирекцијата од кредитите дадени на органи-
зации на здружениот труд за изградба на складни!- ' 
тен простор, средствата од посебниот резервен фонд 
и од други средства што ги користи Дирекцијата без 
обврска за враќање; 

2) средствата што се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата за тие намени; 

3) средствата добиени по пат на кредити. 
Стрките што се увезуваат за сојузните стоко-

вни резерви според програмата за формирање и* ко-
ристење на сојузните стоковни резерви односно врз 
основа на одлука од надлежниот сојузен орган, а 
увозот на тие стоки е регулиран, Дирекцијата ги 
плаќа со девизи што ги купува непосредно од овла-
стената банка. 

Член 37 
Средствата на краткорочните кредити добиени 

од банките можат да се користат само за финанси-
рање на пазарните стоковни резерви и за преземање 
на мерки за интервенција на пазарот. 

Договор за кредитот за намените од став 1 на 
овој член Дирекцијата склучува во обем и под ус-
лови што на предлог од сојузниот секретар за пазар 
и цени, ќе ги определи Сојузниот извршен совет во 
согласност со политиката утврдена со општествениот 
план на Југославија и со други акти за утврдување 
на економската политика за одделна година. 

Член 38 
Средствата за формирање и користење на сојуз-

ните стоковни резерви, за мерк,ите за интервенција 
на пазарот, за изградба на складови за сместување 
и чување на сојузните стоковни резерви и за опрема 
на тие складови, се утврдуваат и распоредуваат со 
финансискиот план на Дирекцијата. • 

Член 39 
Финансискиот план и завршната сметка на Ди-

рекцијата,, ги донесува, на предлог од директорот на 
Дирекцијата, Советот на Дирекцијата, а ги одобрува 
Собранието на СФРЈ (како анекс на буџетот на фе-
дерацијата, односно на Завршната сметка на феде- ' 
рацијата). 

Член 40 
Со финансискиот план на Дирекцијата средства-

та се распоредуваат поблиску особено за: 
1) формирање и користење на сојузните стоков-

ни резерви и за преземање на мерки за интервенци-
ја на пазарот; 

2) изградба и опрема на складиштен простор за 
сместување и чување на сојузните стоковни резерви; 

3) покривање на трошоците за формирање, чу-
вање и одржување на сојузните стоковни резерви и 
за преземање на мерки за интервенција на пазарот; 

4) покривање на загубите на стоки од постоја-
ниве стоковни резерви настанати поради тоа што тие 
стоки не можат да се обновуваат навреме; 

5) покривање на негативната разлика утврдена 
со завршната сметка во работењето со сојузните сто-
ковни резерви во претходната година, што не може-
ла да се покрие со средствата на nocë6nnoT резервен 
фонд. 

Член 41 
Во Дирекцијата се формира посебен резервен 

фонд. 
Средствата на посебниот резервен фонд се корис-

тат за покривање на негативната разлика настаната 
во работењето со сојузните стоковни резерви и поради 
преземените мерки за интервенција на пазарот, ут-
врдена со завршната сметка, како и за финансирање 
на формирањето и користењето на сојузните стоков-
ни резерви и за преземање на мерки за интервен-" 
ција на пазарот за кои во финансискиот план на 
Дирекцијата не се предвидени средства или не се 
предвидени во доволен износ. 

Дирекцијата може средствата на посебниот ре-
' зервен фонд да ги корис-ти и како обртни средства. 

Член 42 ^ 
Средствата на позитивната разлика, остварена 

во работењето со сојузните стоковни резерва, по од-
бивањето на трошоците на работењето и негативните 
разлики, се утврдуваат со завршната сметка на Ди-
рекцијата и се искажуваат во буџетот на федера-
цијата. \ 

Средствата од став 1 на овој член се распореду-
ваат со одлука за завршната сметка на дел што ќе 
го користи Дирекцијата за изградба на .складови, 
дел што ќе се внесува во посебниот резервен фонд 
на Дирекцијата и дел што се уплатува во буџетов 
на федерацијата. 

! Член 43 
Негативните разлики - настанати во работењето 

со сојузните стоковни резерви или поради мерките 
за интервенција на пазарот преземени по налог од 
Сојузниот извршен совет или врз основа на програ-
мата за формирање и користење на сојузните сто-
ковни резерви, а кои не можат да се покријат од 
средствата на посебниот резервен фонд, ,се покри-
ваат на товар на средствата што се обезбедуваат за 
тие намена во буџетот на федерацијата.. 
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Член 44 
Средствата на ануитетите од кредитите дадени 

на организации на здружениот труд за изградба на 
складиштен. простор врз основа на договор со бан-
ките за учество во кредитирањето на изградбата на 
.складови, можат да се користат само за изградба на 
складиштен ^простор. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
директорот на Дирекцијата може, во согласност со 
сојузниот секретар за пазар и цени, со сојузниот 
секретар за народна одбрана и со сојузниот секретар 
за финансии, да одлучи средствата од став 1 на овој 
член привремено да се користат и како обртни 
средства. 

Член 45 
Дирекцијата врши амортизација на предметите 

што, според прописите за. средствата на организа-
циите на здружениот труд, сочинуваат нејзини 
основни средства. 

Амортизацијата на предметите од став 1 на овој 
член се врши според прописите за амортизацијата 
на основните средства на организациите на здруже-
ниот труд. 

Член 46 
Дирекцијата води книговодство според методот 

на двојно книговодство со примена на системов на 
единствени сметки, согласно со прописите што важат 
за организациите на здружениот труд. 

Член 47 
Утврдување на резултатите од работењето и рас-

поредување на . остварените средства Дирекцијата 
врши со својата завршна сметка. 

Кон завршната сметка Дирекцијата-му доставува 
на Собранието на СФРЈ извештај за работењето со 
сојузните стоковни резерви, со преглед на состојбата 
на стоките во сојузните стоковни резерви и на скла-
дишниот простор, како и на нивното разместување. 

Член 48 
Одделни предмети од постојаните стоковни резер-

ви Дирекцијата може, врз основа на одобрение од 
сојузниот секретар за пазар и цени, што го дава тој 
по прибавено мислење од сојузниот секретар за на-
родна одбрана, привремено да им ги дава во закуп 
на организации на здружениот труд за нивни пот-
реби. 

Член 49 
Во поглед на продажбата и давањето на послуга 

- или во закуп на подвижни предмети на опремата 
што служат за потреби на сојузните стоковни резер-
ви, врз Дирекцијата се применуваат прописите што 
важат за сојузните органи на управата и за сојуз-
ните организации. 

Член 50 
Дирекцијата не може да даде во закуп или да 

отуѓи склад, опрема во склад и други неподвижни 
предмети што и се дадени на к,ористење. 

По исклучок од став 1 на овој член, Дирекцијата 
може да даде во закуп или да отуѓи склад, опрема 
во склад и други неподвижни работи ако се дотрае-
ни, застарени или повеќе не можат да се користат 
и ако не се потребни за сојузните стоковни резерви, 
односно може привремено да ги даде во закуп ако 
самата не ги користи за своите потреби. 

Задавањето во закуп.и за отуѓувањето на пред-
метите од став 2 на овој. член одлучува советот на 
Дирекцијата. 

Средствата добиени со давање во закуп и со -
отуѓз^вање на предметите од став 2 на овој член мо-
жат да се користат само за инвестициона изградба 
и за набавка на такви предмети и опрема. 

Член 51 
Средства за работа на работната заедница на 

Дирекцијата се обезбедуваат според прописите што 
важат за сојузните органи на управата и за сојуз-
ните организации. 

V. Казнени одредби 

Член 52 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице. ако без 
одобрение од Дирекцијата, со која склучила договор 
за складирање на стоки на сој-узните стоковни ре-
зерви, тие стоки ги отуѓи, ги користи, им ја про-
мени намената или складот, ,ги замени со стоки од 
друг вид или. од друг квалитет, или располага со 
нив на друг начин спротивно на договорот (член 35). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во. ор-
ганизацијата на здружениот труд или во друго 
правно лице со парична казна од 1.000 до 30.000 ди-
нари, ако тие дејствија не претставуваат кривично 
дело. 

Со парична казна од 1.000 до 30.000 динари ќе се 
казни за стопански престап одговорното лице во 
Дирекцијата, ако склучи договор .спротивно на од-
редбата на член 35 од овој закон или ако не се при-
држува кон тој договор. 

VÏ. Преодни и завршни одредби 

Член 53 
До донесувањето на Законот за сојузната управа 

со кој ќе се регулира организацијата на Дирекција-
та, «во Дирекцијата постои совет на Дирекцијата што 
го сочинуваат по еден член од секоја република и 
автономна покраина,-што ги назначува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 54 
Советот на Дирекцијата донесува финансиски 

план и завршна сметка на Дирекцијата и дава мис-
лење за прашањата што се однесуваат на формира-
њето и користењето на средствата на Дирекцијата, 
а особено: 

1) ги разгледува предлозите на програмите за 
формирање и користење на сојузните стоковни ре-
зерви и предлогот на програмата за инвестициона 
изградба и за нив дава мислење; 

2) дава мислење .'за работите во врска со фор-
мирањето, користењето и обновувањето на сојузните 
стоковни резерви и за" преземањето на мерки за ин-
тервенција на пазарот; 

3) дава мислење за тоа кои производи сочину-
ваат постојани стоковни резерви, а кои пазарни сто-
ковни резерви. • 

Советот на Дирекцијата донесува деловник за 
својата работа. . 

Кога советот на Дирекцијата расправа за праша-
њата што се од интерес за народната одбрана, во 
работата на советот на Дирекцијата - учествува и" 
претставник на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана со правата на член на Советот. 

Ако директорот на Дирекцијата или сојузниот 
секретар за пазар и цени не се сложат со- мислењето 
односно со предлогот од советот на Дирекцијата, за 
спорното прашање одлучува Сојузниот извршен со-
вет. 

Член 55 
Само во 1975 година Дирекцијата може, врз ос-

нова на согласноста на Сојузниот извршен совет, да 
врши и работи на обединет увоз за потребите на 
рргацизациите на здружениот труд на одделни сто-
пански гранки од свое име а за сметка на тие орга-
низации, под услов за тој увоз организациите на 
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здружениот труд| да обезбедат потребни средства. 
Овие-работи Дирекцијата може да ги врши само врз 
основа на договор во рамките на Стопанската комо-
ра на Југославија и по барање на таа комора, ако 
со тоа се намалуваат трошоците на извозот и се обез-
бедува единствено настапување на странските па-
зари. 

Член 56 
Сојузниот секретар за финансии, со согласност 

од сојузниот секретар за пазар и цени, донесува 
поблиски прописи за начинот на составувањето на 
финансискиот план, на завршната сметка и на к о н -
тниот план, што се однесуваат на paботењето со 
сојузни стоковни резерви. 

Член 57 
Со денот на влегувањето во сила на овој'закон 

престанува да важи Основниот закон за општестве-
ните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/68 и 63/73). 

Член 58 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

168. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДО-
МЕСТ НА ДЕЛОТ НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ 
РАЗЛИКИ ПО РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ НАС-
ТАНАТИ СО ИЗМЕНАТА НА СИСТЕМОТ НА 

* КУРСОТ НА ДИНАРОТ 

Се прогласува Законот за надомест на делот 
на негативните курсни разлики по работите на из-
возот настанати со измената на системот на курсот 
на динарот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 12 март 1975 година. 

ПР бр. 377 
12 март 1975 ,година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
, на Собранието на СФРЈ, ' 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТ НА ДЕЛОТ НА НЕГАТИВНИТЕ 
КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ 
НАСТАНАТИ СО ИЗМЕНАТА НА СИСТЕМОТ НА 

КУРСОТ НА ДИНАРОТ 

Член 1 
На организациите на здружениот труд им се 

признава надомест на делот на негативните курсни 
. разлики по работите на извозот на стоки и услуги 
настанати со измена на системот на курсот на дина-
рот од 12 јули 1973 година. 

Надомест според став 1 на .овој член им припа-
ѓа на организациите на здружениот труд, за чија 
сметка се остварува извозот на стоки и услуги.-

Член 2 
При утврдувањето на правото на делот на не-

гативните курсни разлики се земаат- предвид оние 
наплати и продажби на девизи по извозот, односно 
оние купувања и плаќања на девизи по увозот што 
се извршени од 12 јули до 31 декември 1973 година, 
и тоа: 

1) по работите што се-договорени и по кои при-
јавата за склучената работа и е поднесена на на-
родната банка на републиката, односно на народна-
та банка на автономната покраина до 11 .јули 1973 
година, или ако работата е договорена и пријавата 
поднесена по 11 јули 1973 година,, под услов пред 
тој ден да и е поднесена на другата договорна стра-
на фиксна писмена понуда за склучување на̂  ра-
ботата ; 

2) по работите по кои пријавите за склучената 
работа не и се поднесуваат на народната банка на 
републиката, односно на народната банка на авто-
номната покраина, ако се договорени врз основа на 
ценовникот за 1973 година, што организацијата на 
здружениот труд го донела и го објавила на вооби-
чаен начин до 11 јули 1973 година. 

Член 3 
За пресметување на делот на негативните и 

на позитивните курсни разлики (член 4) се земаат 
предвид девизите чиј курс на денот на продажбата, 
односно на купувањето бил над 3% понизок или по-
висок од курсот за односната валута на девизниот 
пазар на 28 јуни 1973 година, а за пресметување се 
признава само разликата на курсот над 3°/о. 

Член 4 
Организацијата на здружениот труд има право на 

покритие на салдото на негативните курсни разли-
ки по работите на извозот од член 2 на овој закон 
што не може да се покрие со салдото на позитив-
ните курсни разлики по работите на увозот од член 
2 на овој закон. 

Член 5 
Барањето и пресметката за надомест на делот 

на негативните курсни разлики организациите на 
здружениот труд и ги поднесуваат на народната 
банка на републиката, односно на народната банка 
на автономната покраина најдоцна во рок од три, 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој за- ' 
кон. 

Организацијата на здружениот труд што не ќе 
ги поднесе барањето и пресметката во рокот од став 
1 на овој член, го губи правото на надомест на де-
лот на негативните курсни разлики. 

Член 6 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на из-

возот на услуги во прекуморскиот линиски превоз. 

Член 7 
За извршување на обврските според овој закон 

федерацијата ќ е издаде обврзници. 
. Обврзниците од став 1 на овој член ќе се изда- . 

дат до 30 јуни 1975 година. 
Исплатата на обврзниците ќе се врши во еднак-

ви, годишни износи во рок од 5 години, почнувајќи 
од 1 јули 1976 година. 

На обврзниците издадени според овој закон фе-
дерацијата плаќа камата според стапка од 8°/о го-
дишно, која се пресметува од наредниот месец во 
кој е-издадена обврзницата до рокот на амортизаци-
јата. 

Каматата според стапка ,од 8% на износот на 
правото на делот на негативните курсни-разлики, 
утврдени според одредбите на чл. 2 и 3 од овој за-
кон, ќе се пресмета од 1 јануари 1974 година до де-
нот на издавањето на обврзницата. Износбт на прес-
метаната камата се засметува во обврските на феде-
рацијата од член 2 на овој закон. 
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Работите на издавање на обврзниците ги врши 
Народната банка на Југославија, а работите на амор-
тизација — Службата на општественото книговодс-
тво. . 

Обврзниците од став 1 на овој член ги потпишу-
ва од името на федерацијата сојузниот секретар за 
финансии, кој се грижи и за издавањето и исплату-
вањето на тие обврзници. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да донесе поблиски прописи за- начинот на издава-
ње, за текстот и формата на обврзниците. 

За извршувањето на работите на издавање и 
работите на амортизација на обврзниците, сојузниот 
секретар за финансии ќе склучи договор со Народ-
ната банка на Југославија и со Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија. 

Со договорот од став 9 на овој член ќе се утвр-
дат износот и начинот на плаќање на трошоците, ка-
ко и надоместот за вршење на работите предвидени 
во тој договор. 

Средствата за амортизација на обврзниците и 
за исплата на трошоците и надоместот од став 10 
на овој член ќе се обезбедуваат во буџетот иџ 'феде-
рацијата. 

Член 8 
Народната банка на Југославија, во согласност 

со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила'на овој 
закон, поблиски прописи за , поднесувањето на ба-
рањето од член 5 на овој закон и за составувањето на 
пресметката за надомест на делот на негативните 
курсни разлики, како и за документацијата што се 
поднесува кон барањето за надомест. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

169. 

Врз основа на член 285 точка 3 од^Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на СФРЈ,, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 12 март 1975 година, донесе 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН 72 СТ 1, 19 И 11 ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 

. 34 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Со одредбата на член 72 став 1 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-

, бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 
63/72 и 71/72) е пропишано дека Службата, заради 
зголемување, на ликвидноста во меѓусебните плаќа-
ња. до 31 'декември 1973 година ќе презема пребива-
ње на меѓусебните долгови и побарувања на сите 
корисници на општествените средства (мултилатера-
лна компензација). Според член 72 став 10 од тој за-

, кон, ако се утврди - дека Службата во постапката на 
' спроведување на мултилатералната компензација не-

правилно извршила задолжување или одобрување 
на сметките на корисниците на општествените средст-
ва, Службата издава посебни налози за 'пренесува-
ње на неправилно насочените средства. Според член 
72 став 11 од тој закон посебните налози за пренесу-
вање од член 72 став 10 Службата ги издава на то-
вар на сметката на корисникот на општествените 
средства во чија корист по грешка се одобрени сред-
ства и ги извршува веднаш, пред сите налози и ос-
нови за наплата,. 

Според член 34 став 1 од Законот за Службата 
на општественото книговодство, обврските на кори-
сниците Hà општествените средства врз основа на 
судски одлуки за% дозвола на извршување, на извр-
шните решенија за казни за прекршоци, извршните 

одлуки за казни за стопански престапи, извршните 
решенија и налози на надлежните органи, налозите 
за намирување на пропишаните обврски и акцепт-
ните налози (основи за наплата), Службата ги из-
вршува со наплата од паричните средства на тие ко-
рисници спрред редоследот на приемот на основот 
за наплата, а според одредбата на став 2 од тој член, 
од редоследот на приемот на основот за наплата се 
изземаат налозите за пресметка од чл. 27 и 28 на 
тој закон и Службата ги извршува пред сите об-
врски, без оглед на редоследот. 

Одредбите на член 72 ст. 1, 10 и 11 од Законот за 
Службата на општественото книговодство треба да 
се разберат така што Службата, при преземањето 
на пребивање на меѓусебните долгови и побарувања 
на сите корисници на општествените средства (мул-
тилатерална компензација), како и при издавањето на 
посебни налози за пренесување на неправилно насо-
чените средства, кога во постапката за спроведување 
на компензација ќе се утврди дека неправилно из-
вршила задолжување или одобрување на сметките 
на корисниците на општествените средства, не е 
должна да се придржува кон редоследот на приемот 
на основот за наплата предвиден во член 34 став 1 
од Законот за. Службата на општественото книго-
водство, зашто и мултилатералната компензација, 
како посебна мерка се спроведува по пат на преби-
вање на меѓусебните долгови и побарувања (ком-
пензација) со налог за пресметка (член 28 став 1). 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 118 
12 март 1975 година 

Белград 

претседател 
на Собранието на СФРЈ, . 

Киро Глигоров, с. р. 

,Претседател 
на Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, с. р. 

170. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 12 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИ-' 
ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНС-

КАТА КОНЦЕРТНА АГЕНЦИЈА 

1. Престануваат правата и обврските на феде-
рацијата спрема Југословенската концертна аген-
ција. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. .126 
12 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
нa Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, с. р. 
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Брз основа на член 30 од Деловникот на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СФРЈ, На седницата на 
Сојузниот собор од 12 март 1975 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 12 
март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ИНФОР-
МИРАЊЕТО НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ 
САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПО ПРАШАЊАТА ОД НАДЛЕЖНО-

СТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
Член 1 

Со оваа одлука поблиску се уредува начинот на 
извршување на правата и должностите на Собра-
нието на СФРЈ и остварување на обврските на деле-
гатите и делегациите во Собранието на СФРЈ во 
поглед на информирањето на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките организации, како и на 
работните луѓе и граѓаните во тие организации и 
заедници, по прашањата за кои се одлучува во 
Собранието на СФРЈ и за работата на соборите, на 
работните тела на соборите и на заедничките работ-
ни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како 
и за работата на Сојузниот извршен совет. 

Со оваа одлука се уредува и начинот и органи-
зацијата на информирањето на делегациите на ос-в 
новните самоуправни организации и заедници и на" 
општествено-политичките организации (во ната-
мошниот текст: делегациите), како и на делегатите 
и делегациите во Собранието на СФРЈ, преку по-
себно јавно гласило на Собранието на СФРЈ и други 
облици на информирање. 

Член 2 
Заради создавање услови делегациите на основ-

ните самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките организации и работните 
луѓе и граѓаните во тие организации и заедници 
непосредно да ги остваруваат своите права и долж-
ности во вршењето на функциите на Собранието на 
СФРЈ, како и делегациите да ги утврдуваат своите 

-'основни ставови и да учествуваат во утврдувањето 
на насоките за работа на делегатите и делегациите 
во Собранието на-СФРЈ, се обезбедува информи-
рање на делегациите, како и на сите работни луѓе, и 
граѓани по прашањата за кои се одлучува во Собра-
нието на СФРЈ и за работата на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, на нивните работни тела и на заед-
ничките работни тела на соборите. 

Член 3 
За прашањата за кои се одлучува во Собранието 

на СФРЈ, делегациите особено се известуваат: за 
целите и причините поради кои се донесува закон, 
друг пропис или општ акт; за ооновните односи што 
се уредуваат со него, за основните решенија што ги 
содржи, заедно со алтернативите што доаѓаат пред-
вид во врска со предложените решенија; како се 
одразуваат тие решенија врз општествената положба 
и интересите на работните луѓе во одделни области 
на здружениот труд, врз интересите на работните 
луѓе и граѓаните во месните заедници, во самоуправ-
ните интересни заедници л во другите самоуправни 
организации и заедници и врз заедничките и оп-
штите општествени интереси; за другите факти и 
податоци од важност за заземањето ставови на 
делегациите и за утврдувањето на насоките, односно 
основните ставови за работата на делегатите и де-
легациите во Собранието на СФРЈ. 

Известувањата по прашањата од став 1 на овој 
член треба да бидат подготвени на концизен и јасен 
начин, така што да им овозможуваат на делегациите 

во одделни области на здружениот труд и опште-
ствениот живот и на делегациите на општествено-
-политичките организации да учествуваат во утвр-
дувањето на насоките и да заземаат ставови за 
•работата на делегатите и делегациите во Собранието 
на СФРЈ. 

Член 4 
За редовното и навременото информирање на 

делегациите во смисла на член 28 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, како и за извршувањето на за-
клучоците на соборите, на работните тела на собо-
рите и на заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ што се однесуваат на- инфор-
мирањето на делегациите, посебно се грижат, во 
рамките на својот делокруг, претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, претседателите на соборите, 
претседателите на работните тела на соборите* прет-
седателите на заедничките работни тела на собори-
те и Комисијата за информирање за работата на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 5 
Стручните работи во врска со информирањето 

на делегациите ги врши стручната ,служба на Со-
бранието на СФРЈ надлежна за работите на инфор-
мирањето, како и стручните служби на соборите во 
рамките на својот делокруг. 

Член 6 
Предлагачот на закон, друг пропис или општ 

акт и подносителот на други предлози за разгледу-
вање во Собранието на СФРЈ, е должен во смисла 
на член 25 од Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
кон својот предлог едновремено да достави до Со-
бранието на СФРЈ посебен материјал што ги содр-
жи сите елементи од 5 тој член, односно од. член 3 
на оваа одлука. 

Службите на соборите и службата на заеднич-
ките работни тела на соборите се должни навреме, 
да ги подготвуваат информациите за ставовите, за-
клучоците и работата на соборите, на работните 
тела на соборите -и на заедничките работни тела на 
соборите заради .објавување во гласилото на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 7 
Делегациите навреме се известуваат за праша-

њата од член 3 на оваа одлука и за другите праша-
ња чиешто објавување е предвидено со оваа одлука, 
за да имаат време да заземат ставови за работата 
на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ. 

Член 8 
Покрај информирањето за содржината на пред-

лозите на закони и на други прописи ,и општи акти, 
за ставовите на работните тела на соборите на Со-
бранието на СФРЈ и на заедничките работни тела 
на соборите и нивните предлози, како и за ста-
вовите и заклучоците на Претседателството на СФРЈ 
и на Сојузниот извршен совет, делегациите се ин-
формираат и за ставовите и предлозите што до 
Собранието на СФРЈ ,ќе ги достават собранијата на 
републиките и автономните покраини, потоа Сојузот 
на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Сојузот на здружени-
јата на борците од Народноослободителната војна 
на Југославија, Сојузот на социјалистичката младина 
на Југославија, Стопанската комора на Југославија 
и другите организации во федерацијата. 

Член 9 * и 
Собранието на СФРЈ ч издава свое редовно гла-

сило за информирање на делегациите за сите пра-
шања од член 3 на оваа одлука, 

Преку гласилото делегациите се информираат за 
целиот процес на одлучување во Собранието на 
СФРЈ, од иницијативата, нацртот и предлогот, до 
конечното усвојување. 

* 
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Информирањето на делегациите, односно на ра-
ботните луѓе и граѓаните се врши и преку други 
публикации на Собранието на СФРЈ и со објавува-
ње на текстови на нацрти-закони и други општи 
акти од пошироко значење. 

Член 10 
Заради информирање на делегациите; како и на 

работните луѓе и граѓаните, по прашањата за кои се 
одлучува во Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ,им става на располагање на редовните сред-
ства за јавно информирање информации и други 
материјали подготвени за таа цел. 

Член 11 
Гласило на Собранието на СФРЈ има службен 

карактер. 
Гласилото се доставува до секоја од делегациите 

на ^основните самоуправни организации и заедници, 
најмалку во еден примерок. Во согласност со мож-
ностите, ќе се настојува гласилото да се доставува 
до што поголем број членови на секоја делегација и 
до сите делегати во општинските собранија. 

Гласилото задолжително се доставува до сите 
делегати во Собран.ието на "СФРЈ. 

Гласилото се доставува и до сојузните органи и 
организации и до членовите на извршните тела на 
огпнтестевено-политичките о-рганизации во федера-
цијата, 

Гласилото е јавно и, достапно за сите работни 
луѓе и граѓани. 

Член 12 
Гласилото на Собранието на СФРЈ се подготбува 

и уредува во 'Собранието на СФРЈ. 
За уредувачката политика на гласилото на Со-

бранието на СФРЈ одговара Уредувачкиот одбор 
што го именува Собранието на СФРЈ. 

Повеќето членови на Уредувачкиот одбор, вклу-
чувајќи го и претседателот, се именуваат од редот 
на делегатите во Собранието на СФРЈ. 

Уредувачкиот одбор ги разгледува основите на 
концепцијата "на гласилото, ги утврдува планот и 
програмата за издавање на гласилото, ја оценува 
содржината и начинот на обработка на информаци-
ите во гласилото и за тоа, по потреба, му поднесува 
извештај на Собранието на СФРЈ. 

Член 13 
За уредувањето на гласилото на Собранието на 

СФРЈ и стручната .подготовка на информациите што 
се објавуваат во тоа гласило, се формира посебна 
редакција, 

На чело на редакцијата се наоѓа главен и од-
говорен уредник, кој непосредно раководи со нејзи-
ната работа. 

Член 14 
За карактерот и содржината на информациите 

што се објавуваат во гласилото на Собранието на 
СФРЈ, редакцијата му е одговорна на Уредувачкиот, 
одбор на гласилото. 

Поблиски упатства за работата на редакцијата 
дава Уредувачкиот одбор, земајќи ги «предвид мис-
лењата на делегациите и делегатите во Собранието 
на СФРЈ, работните тела на- соборите и заедничките 
работни тела на соборите, како и општествено-поли-
тичките организации, органите на општествено- по-
литичките заедници и делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и ,на опште-
ствено-политичките организации. 

Член 15 
Задача на редакцијата е, врз основа на информа-

цијата што предлагачот ја донесува во смисла на 
член б од оваа одлука и на другите документи и ма-
теријали доставени до Собранието на СФРЈ на од-
лучување, да подготвува информации за гласилото 
на Собранието на СФРЈ. 

Во остварувањето на соработката на стручните 
слу.жби, на предлагачот на закон, друг пропис или 
општ акт и редакцијата на гласилото, овие стручни 
служби се должни на барање од редакцијата да и 
дадат додатни информации и податоци во врска со 
поднесениот предлог. 

Член 16 
Врз основа' на договор на Собранието на СФРЈ 

со собранијата на републиките и автономните по-
краини. гласилото, на Собранието на СФРЈ се изда-
ва како заедничко гласило на секое републичко и 
покраинско собрание посебно и на Собранието на 
СФРЈ, 

Со тој договор ќе се утврдат карактерот и на-
чинот па издавање на гласилото, времето на изле-
гувањето, финансирањето, како и' другите прашања 
на меѓусебните односи и соработката но издавањето 
на заедничкото гласило. 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен лисет на СФРЈ", 
Собрание m СФРЈ, 

АС бр. 143 
12 март 1975 година 

Белград 
Претседател 

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

Претседател 
- на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, * на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

172. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1, во врска 
со член 299 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 12 март'1975 година, а врз основа на со-
гласноста од собранијата на републиките и на авто-
номните покраини, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЕЛЕКТРО-

СТОПАНСТВОТО ОД 1974 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Соборот на републиките, и покраините конста-
тира дека собранијата на сите републики и автоно-
мни покраини се согласија со Општествениот дого-
вор за основите на развојот на електростопанството 
од 1974 до 1980 година, што го склучија Сојузниот 
извршен совет и извршните совети на собранијата 
на републиките и автономните покраини на 9 мај 
1974 година, и врз основа на тоа го 'потврдува. 

2. Потписниците на овој договор- ќе преземат 
потребни мерки заради склучување на самоуправни 
спогодби и општествени договори на организациите 
на здружениот труд и на интересните заедници, со 
кои ќе се регулираат прашањата од член 72 став 2 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. . 

При поднесувањето на предлогот на Општестве-
ниот план на развојот на Југославија од 1976 до 
1980 година. Сојузниот извртен совет ќе го извести 
Собранието на СФРЈ за реализацијата на одредбата 
од став 1 на оваа точка. ' 

3. Соборот на 'републиките и покраините, при 
разгледувањето на Општествениот план на развојот 
на Југославија од 1976 до 1980 година, ќе ја оцени 
усогласеноста на овој договор со општествениот 
план. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

АС бр. 131 
12 март 1975 година 

Белград 
Собор на републиките и покраините на Собранието 

на СФРЈ 
Претседател, 

Зоран Полич, с. р. 

173. 
Брз основа на член 124 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузниот, извршен совет, Извршниот совет на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на СР Ма-
кедонија, Извршниот совет. на СР Словенија, Из-
вршниот совет на СР Србија, Извршниот совет на 
СР Хрватска, Извршниот совет на СР Црна Гора, 
Извршниот совет на САП Војводина и Извршниот 
совет на САП Косово, што ги застапуваат овластени 
претставници, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЕЛЕКТРО-

СТОПАНСТВОТО ОД 1974 ДО 1980 ГОДИНА 

Поаѓајќи од одговорноста на републиките и ав-
тономните покраини да ги снабдуваат своите тери-
тории со електрична енергија, како и од потребата 
да се обезбеди изградба на капацитети за производ-
ство и пренос на електричната енергија, во обем и 
според динамика во согласност со потребите за снаб-
дување на стопанството и широката потрошувачка 
со електрична енергија, потписниците на овој дого-
вор преземаат обврска дека, секој во рамките на 
својата надлежност, ќе презема мерки и ќе ги соз-
даде сите услови потребни за изградба на објекти 
што треба да обезбедат задоволување на своите пот-

.реби во потрошувачката на електрична енергија 
предвидена со овој договор. 

I. Општи одредби 
Член 1 

Со овој договор.ев усогласуваат и се утврдуваат 
основите на политиката на развојот на електросто-
панството, производството.на електрична енергија и 
начинот на обезбедување финансиски средства за 
изградба на електроенергетски капацитети и рудници 
за јаглен и уран за потребите на електростопанство-
то, како и мерки за изградба на такви капацитети 
за задоволување на потребите во потрошувачката на 
електрична енергија до 1980 година. 

Член 2 
Потписниците на овој договор, поаѓајќи од тоа 

дека електростопанството, поради неговата значајна 
инфраструктурна улога, влијае врз работата и 
развојот на вкупното стопанство и на општеството 
во целост, како и од неговата извонредна инвести-
циона интензивност, а со цел да се обезбеди рацио-
налност и ефикасност во инвестирањето и експлоа-
тацијата на електроенергетските капацитети и на 
југословенскиот електроенергетски систем како 
единствена техничко-технолошка целост, согласни 
се да создадат услови и да обезбедат средства за по-
брз развој на електростопанството во периодот до 
1980 година со изградба на започнатите и на нови 
електроенергетски производствени И преносни капа-
цитети и капацитети на рудници за јаглен и уран — 
во обем и според динамика со кои ќе се обезбеди 
задоволување на потребите во потрошувачката на 
електрична енергија. 

Член 3 
Заради остварување на условите од член 2 на 

овој договор, потписниците на овој договор утврду-
ваат дека е потребно да се зголеми производството 
и да се обезбеди пренос на електрична енергија од 
околу 37 милијарди kWh во 1973 година на околу 76 
милијарди kWh во 1980 година. Со овој договор не се 
опфатени средствата за започнување изградба на 
објектите што се пуштаат во погон по 1980 година. 

Потписниците на овој договор се согласни flèKa 
финансирањето на договорениот развој на електро-
енергетскиот систем треба да го обезбедат произ-

• водителите и потрошувачите на електрична енергија 
и деловните банки, како и надлежните општествено-
-политички заедници. 

За финансиран^ на програмата* предвидена со 
свој договор треба да се ангажираат и странски кре-
дити. 

Член 4 
Републиките, автономните .покраини и органи-

зациите . на здружениот труд во. областа на произ-
водството и преносот на електрична енергија, под-
несуваат полна одговорност за снабдувањето на 
своето подрачје со електрична енергија и должни се 
да обезбедат потребни количества електрична енер-
гија за снабдување на потрошувачите на своето под-
рачје, односно за таа цел да се обезбедат средства ,за 
изградба на ' потребните производствени електрое-
нергетски капацитети, било со изградба на своето 
подрачје, било со изградба или со закуп на такви 
капацитети на друго подрачје, како и да обезбедат 
изградба на основна 380 kV мрежа и друга "220 и НО 
kV мрежа — за да се обезбеди нормално функцио-
нирање на електроенергетскиот систем и уредно 
снабдување на потрошувачите со квалитетна елек-
трична енергија. 

Член 5 
Потписниците на овој договор-, секој во рамките 

на 'својата надлежност, преземаат мерки да се обез-
беди оптималното учество на домашната машино-
градба во изградба на инвестициони објекти, под ус-
лов да се обезбедат потребните рокови за испорака 
на опрема, услови за финансирање, соодветен квали-
тет и конкурентни цени. За таа цел, неопходно е врз 
самоуправната основа здруженото електростопанство 
и машиноградбата што побрзо, да склучат самоуп-
равна спогодба за обемот, начинот и условите за 
учеството на машиноградбата, во изградбата на елек-
тростопански објекти. 

И. Основи на развојот на електростопанството 

Член б 
Поаѓајќи од потребите за сигурно и поволно 

снабдување на потрошувачите со електрична енер-
гија, економичноста на вложувањето и рацршналнос-
та на работењето на организациите на здружениот 
труд во областа на електростопанството и на југо-
словенскиот електроенергетски систем како целина, 
политиката на развојот на електростопанството, од-
носно изборот на капацитетите за изградба, треба да 
се заснова врз следните појдовни поставки: 

— врз складниот развој на електростопанството 
во рамките на стопанскиот и општествениот развој 
на републиките и автономните покраини .и на енер-
гетиката во целост; 

— врз максималното користење и "развој на до-
машните хидроенергетски и термоенергетски^извори; 

— врз усогласеност развој на капацитетите на 
рудниците за јаглен, со изградба на термоелектрани; 

— врз долгорочното обезбедување на домашни 
суровини за нуклеарни горива; 

— врз долгорочното обезбедување на мазут што 
се добива како остаток при преработката на нафта 
со задржување-на максималниот принос на бели де-
ривати во процесот на рафинацијата; 
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— врз долгорочното согледување на можноста за 
обезбедување и користење гас за производство на . 
електрична енергија во топланите; 

— врз долгорочното и сигурното обезбедување 
на Југославија со електрична енергија, земајќи ги 
предвид стопанските, стратегиските и другите аспек-
ти во снабдувањето на потрошувачите под најповол-
ни услови на местото на потрошувачката; 

— врз примената' на современи, научни и тех-
ничко-технолошки достигања; 

— врз рационалното инвестирање; 
— врз оптималното користење на постојните и 

на нови производствени и преносни капацитети и 
функционирањето на електроенергетскиот систем 
како голем техничко-технолошки систем. 

Член 7 
Во согласност со политиката на развојот на елек-

тростопанството од член 6 на овој договор, а имај- ' 
ќи ги предвид расположивите енергетски извори, 
интензивните промени во структурата на потрошу-
вачката што се очекуваат во наредниот период и по-, 
врзувањето на југословенскиот електростопански 
систем со системите на соседните земји, изборот на 
оптимални електроенергетски капацитети за произ-
водство на електрична енергија се врши првенстве-
но со изградба на: 

— термоелектрани со поголеми единични сили за 
производство на основна електрична енергија на 
економски поволни наоѓалишта на јаглен, претежно и 

на површински копови; 
— акумулациони ,и други хидроелектрани со 

високо инсталирани сили, заради обезбедување на 
врвна енергија и сила, резерви и сигурност во сис-
темот и пооптимална работа на електроенергетскиот, 
систем; 

— протечеш хидроелектрани; 
— електрани на нуклеарни горива со големи 

единични сили за производство на основна енерги-
ја', со претходно согледување на обезбедување го-
риво и на нивното технолошко вклопување во ју-
гословенскиот електроенергетски систем. 

Ако тоа бара конкретна електроенергетска СИ' 
туација на определен регион поради недостиг на 
природни извори на енергија а заради сигурност на 
снабдувањето со електрична енергија на потрошу-
вачите, како и ако нема можност за изградба на 
други објекти во рамките на потребните рокови, мо-
жат да се градат и фл ек си билни термоелектрани на 
течни и гасовити горива. 

Изградбата на електроенергетски капацитети од 
ст. 1 и 2 на овој член, ќе биде следена со изградба-
та на основна 380 kV -мрежа на Југославија, која 
обезбедува меѓусебно поврзување на сите значајни 
производителот и "потрошувачки подрачја во земја-
та и со електроенергетските системи на соседните 
земји, заради создавање силен електроенергетски 
систем способен да ги задоволи барањата на произ-
водството и потрошувачката на електрична енер-
гија во наредниот период, како и'другата преносна 
мрежа од 220 и 110 kV. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини преземаат 

обврска да го помагаат и да ги поттикнуваат избо-
рот и изградбата на најповолни електроенергетски 
капацитети во смисла на политиката и критериуми-
те утврдени со овој договор. 

Член 9 
Потписниците на овој договор се согласни дека 

електростопанството организации не можат да да-
ваат електроенергетска согласност за приклучок на 
нови потрошувачи или за зголемување на инстали-
раната сила на посто]ните потрошувачи, ако не е 
обезбедена електрична енергија, или ако не се обез-
бедени средства и други услови за навремена из-
градба на електроенерг,етски капацитети што треба 

да обезбедат потребни количества електрична éHep-
гија за тие потрошувачи. У 

Ч.лен 10 
Во согласност со основите на политиката на раз- * 

БОЈОТ на електростопанството од чл. 6 и 7 на овој до-
говор, федерацијата, републиките и автономните по-
краини се обврзуваат дека со свои прописи и мерки 
ќе ја поттикнуваат заедничката изградба на елек-
троенергетските капацитети, како и дека ќе ја овоз-
можуваат таквата изградба на 'териториите на дру-
гите републики и автономни покраини. 

Републиките и автономните покраини со допол-
нителни мерки и прописи нема да влијаат врз вло-
шувањето на договорените услови за експлоатација 
и врз сигурноста на испораката на електрична енер-
гија од заеднички изградените електроенергетски 
објекти. 

Ш. Производство и потрошувачка на електрична 
енергија 

Член 11 
Врз основа на официјално добиените податоци 

од републиките и автономиите покраини, се утврду-
ва потрошувачката на електрична енергија по ре-
публиките и автономните покраини и во целост за 
Југославија за период од 1974 до 1980 година: 

— во милијарди kWh на 
прагот на електраната 

Републики и Планирана потрошувачка на елек-
автономни трична енергија по години 
покраини 1974 1875 1976 1977 1978 1979 1980 
СР Босна и 
Херцеговина 5,35 6,16 7,бб 9,53 10,68 12,07 13,06 
СР Македонија 3,80 4,05 4,46 5,31 6,05 6,57 6,80 
СР Словенија 6,40 6,64 7,06 7,52 8,04 8,58 9,16 
СР Србија, без 
автономните 
покраини 8,53 9,86 10,80 11,86 13,30 15,56 17,09 
СР Хрватска 9,12 9,95 10,62 11,83 12,69 13,50 15,33 
СР Црна Гора 1,88 1,99 2,93 3,04 3,17 3,30 4,30 
САП Војводина 4,21 4,58 5,05 5,58 6Д6 6,73 7,43 
САП Косово 1,46 1,62 1,82 1,99 2,19 2,41 ЗДО 
СФР Југосла-
вија: 40,74 44,85.50,40 56,66 62,28 68,72 76,27 

Планираната просечна стапка на растежот на 
потрошувачката на електрична енергија за период 
од 1974 до 1980 година за цела Југославија изнесува 
10,05%. 

Се проценува дека за производството на елек-
трична енергија до 1980 година е погребно да се из-
градат нови електрани со вкупна сила од 11.000 MW, 
рудници за јаглен со капацитет од околу 30 ми-
лиони тони, рудник за уран со капацитет од околу 
117 тони нуклеарно гориво (ХТз Оѕ) и да се обезбедат 
околу 3,0 милиони тони мазут и други течни горива. 

Заради обезбедување сигурност во снабдувањето 
на потрошувачите со електрична енергија, произ-
водствените капацитети се билансираат според след-
ните критериуми: 

— хидроелектрани — акумулациони и проточ-
ни со 70°/о веројатност на сушност; 

— термоелектрани на јаглен, со користење од 
околу 5.500 часови годишно; 

— термоелектрани на нуклеарно гориво со ко-
ристење од околу 6.000 часови годишно; 

— термоелектрани на течни горива со користење 
од околу 4.000 часови годишно; 

— термоелектрани на гасовите гориво со кори-
стење од околу 2.000 часови годишно; 

Страна 356 — Број 11 
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Член 12 
Потписницр^ на овој договор, заради задоволу-

вање на потребите од електрична енергија на свое-
то подрачје во периодот од 1974 до 1980 година, на-
ведени во член 11 на овој договор, ги утврдуваат 
своите програми за развој и . изградба на електро.-
енергетски производствени и преносни капацитети 
и капацитети на рудници за јаглен и уран. 

Член 13 
За годишното производство на електричната 

енергија во 1980 година од околу 76 милијарди kWh, 
се проценува дека потребите во гориво ќе изнесу-
ваат: 

— околу 51,0 милион тони домашен јаглен, пре-
тежно лигнит; 

— 117 тони нуклеарно гориво (Us Оѕ); 1 

— околу 3,0 милиони тони мазут и друго течно 
гориво за термоелектраните. 

Член 14 
Потписниците на овој договор се согласија нај-

доцна до крајот на 1975 година да склучат оцште-
ствен договор за планот на изградбата на електро-
.енергетските капацитети за покривање на потреби-
те на потрошувачката на електрична енергија по 
1980 година (континуитет на изградбата). 

Електростопанските организации и интересните 
заедници се должни по пат на самоуправна спогодба 
да обезбедат оптимален избор на капацитети за по-
кривање на потребите од електроенергија. 

Потписниците на овој договор ќе преземат мер-
ки самоуправната спогодба да се склучи и да се 
реализира. . 

Член 15 
Заради остварувањето на планот на изградбата 

на електроенергетските производствени и преносни 
капацитети PI капацитетите на рудниците за јаглен и 
уран за намирување на порастот на потребите од 
електроенергија од член 11 на овој договор, потпис-
ниците на овој договор утврдуваат дека «е неопход-
но да се обезбедат финансиски средства во износ од 
околу 63 милијарди динари, односно просечно го-
дишно околу 9 милијарди динари — спрема цените 
од 1973 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дат на следниот начин: 

— неповратни средства — во височина од околу 
30°/о потребни средства за инвестиции (сопствени 
средства на електростопанството и рудниците за 
јаглен, придонесите на потрошувачите, отстапен да-
нок на доход-и др.); 

—- други средства за инвестиции — од заемите 
воведени со закон и со договори, со одлагање на 
ануитети по кредитите и со конверзија на досега 
добиените кредити, со стоковни и финансиски кре-
дити од земјата и од странство и др. 

Член 16 . • 
Во согласност со програмата за развој на про-

изводството и преносот на електрична енергија 
предвидена со овој договор, републиките и автоном-
ните покраини ќе обезбедат услови за развој на 
електродистрибуцијата, за да биде електродистрибу-
цијата способна да го следи програмираниот развој 
на потрошувачката, а врз основа на усвоената про-
грама за развој на дистрибуцијата во републиките 
и автономните покраини. 

Член 17 
Заради поттикнување на рационалниот избор на 

изградбата на електрани и на што поголемо корис-
тење на домашните извори, потписниците на овој 
договор се согласни дека федерацијата со мерките 
од својата надлежност, како што се задолжување 
во странство, режимот на увозот, царинската заш-
тита, депозитите и други мерки при увозот на опре-

мата, ќе ја помага изградбата на електрани и пре-
носни капацитети за покривање на потребите од 
електроенергија од член 11 на овој договор. 

Член 18 
Федерацијата ќе ги поддржува задолжувањата 

во странство за изградбата на сите објекти што ко-
ристат домашни извори на енергија, како и за из-
градбата на'објекти на течни горива од член 19 на 
овој договор. . " , 

Распределбата на средствата што потекнуваат од 
финансиските кредити добиени од странство ќе се 
врши според клучот што ќе се утврди дополнително. 

Член 19 
Федерацијата со мерките од своја надлежност' 

нема да ја помага изградбата на електраните што 
користат течни горива. 

По исклучок, поради невозможност во предви-
дениот рок да се заменат електраните на друга по-
гонска енергија поради подолги рокови на изград-
бата на електрани и рудници за јаглен, федераци-
јата ќе ја помага изградбата на оние електрани на 
течни горива за чија изградба ќе одлучат републи-
ките и автономните покраини во согласност го кри-
териумите од член 7 на овој договор. 

Член 20 
Републиките, автономните покраини, електросто-

панските организации за производство и пренос на 
електричната енергија и ру-дниците за јаглен и уран 
се обврзуваат со самоуправни спогодби, општествени 
договори и со закон на својата територија, односно 
подрачје да обезбедат и да ги насочат средствата 
од сопствено учество за* финансирање на изградбата 
на енергетските објекти утврдени со овој договор. 

Републиките и автономните'покраини се обврзу-
ваат дека ќе преземат мерки помеѓу организациите 
на здружениот труд во областа на производството и 
преносот на електрична енергија, како и помеѓу тие 
и другите организации на здружениот труд во облас-
та на, стопанството, да се склучат самоуправни спо-
годби за здружување на средствата за вложување и 
изградбата на "електроенергетски капацитети. 

Член '21 ; 1 ; 

^Федерацијата, републиките и автономните пок-
раини со соодветни инструменти на кредитио-.моне-
тарната политика ќе ги насочуваат домашните кре-
дитни, средства за финансирање на изградбата на 
електроенергетски производствени и преносни капа-
цитети и на рудници за јаглен и уран за потребите 
на електростопанството. 

Член 22 
Федерацијата, републиките и автономните пок-

раини се согласни со посебен сојузен закон да се 
обезбедат девизните средства што - недостигаат за 
отплата на странски кредити за електроенергетски 
производствени и преносни капацитети и капацитети 
на рудниците за јаглен и уран од планот на изград-
бата утврден со овој договор. 

Член 23 
Федерацијата, републиките и автономните пок-

раини се согласни сите мерки, што ги донел Сојуз-
ниот извршен совет со посебни прописи заради сти-
мулирање на инвестиционата изградба на електро-
енергетските производствени и преносни капацитети 
и рудниците за јаглен и уран (пониски царински 
стапки за увозот на специфична опрема, ослобо.ду-
вање од полагање на депозити по странските'комер-
цијални кредити, и др.), да ги.задржат во-сила до 
истекот на важењето на овој договор. 

Член 24 -
Организациите на здружениот труд во областа 

на производството и преносот на електричната енер-
гија во рамките на Заедницата на југословенското 
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електростопанство и рудниците за јаглен и уран се 
должни заеднички да преземаат потребни мерки и 
се одговорни за навремено почнување на изградбата 
и пуштањето во погон на електроенергетските про-
изводствени и преносни капацитети утврдени со пла-
нот на изградбата на тие капацитети. 

Член 25 
Федерацијата, републиките и автономните пок-

раини се согласни во согласност со овој договор да 
го следат, анализираат и разгледуваат движењето 
на извршувањето на планот на изградбата и, по пот-
реба, да преземаат неопходни мерки за нивната реа-
лизација. 

Член 26 
Републиките, автономните покраини и електро-

стопанските организации преземаат обврска да обез-
бедат навремен прилив на финансиски средства во 
рамките на утврдената конструкција на финансира-
њето и да обезбедат покритие за пречекорување на 
инвестициите за продолжување на изградбата и во 
рокот на довршувањето) и пуштањето во погон на 
електроенергетските производствени и преносни ка-
пацитети, чија изградба е во тек, 

Со цел за обезбедување на финансиски средства, 
потписниците на овој договор се согласија: 

— републиките и автономните покраини, со мер-
ките од своја надлежност, -да влијаат максимално 

,да се ангажираат средствата на организациите на 
здружениот труд и на деловните банки и други 
средства за изградба и довршувањето на електро-
енергетските капацитети; 

— организациите на здружениот трз^д во областа 
на производството и преносот на електрична енер-
гија своите средства првенствено да ги ангажираат 
за довршување на електроенергетските капацитети 
чија изградба е во тек; 

— покрај мобилизацијата на домашните средства 
за довршување на електроенергетските капацитети, 
републиките и автономиите покраини да преземаат 
мерки,, да се ангажираат, по потреба, и финансиски 
странски кредити; 

— организациите на здружениот труд во облас-
та на производството и преносот на електрична 
енергија — инвеститорите за изградба на електро-
енергетски капацитети — да ги преземат сите орга-
низациони, кадровски и други мерки со цел елек-
троенергетските капацитети од овој договор да се 
пуштат во погон во планираните рокови. 

ÏV. Функционирање на електроенергетскиот систем 
на Југославија 

Член 27 
Организациите на здружениот труд во областа 

на производството и преносот на електрична енер-
гија се должни, во согласност со Законот за Заедни-
цата на југословенското електростопанство и со ос-
новите утврдени со овој договор, што побрзо, со са-
моуправна спогодба да ги уредат прашањата и одно-
сите во врска со заедничката работа во југословенс-
киот електроенергетски систем, со цел да се обез-
беди тех н и чк о ~ т е х н о л ошк о единство во производс-
.твото и преносот на електрична енергија, да се овоз-
можи координирана работа, развој и функционира-
ње на електроенергетскиот систем, оптимално корис-
тење на производствените и преносните ка,пацитети 
и уредно снабдување на потрошувачите со елек-
трична енергија. 

Член 28 
Електростопанските организации, во рамките на 

Заедницата на југословенското електростопанство, 
заеднички ги утврдуваат основните принципи на та-
рифниот систем за продажба на електричната енер-
гија на прагот на преносот и се спогодуваат за кри-
териумите за утврдување на цените во меѓусебната 
купопродажба, 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 29 
Измени и дополненија на овој договор се вршат 

на начинот и по постапката по кои е склучен овој 
договор. 

Член 30 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат Собранието на СФРЈ и собранијата на републи-
ките и на автономните покраини, а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

Член 31 
Овој договор го потпишаа претставници на фе-

дерацијата, на републиките и на автономните покра-
ини, во соодветен број идентични примероци што се 
сметаат како автентични текстови. 

Член 32 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

. Бр. 312-5/74 . 
9 мај 1974 година 

Белград 

За Сојузниот извршен совет 
член на Сојузниот извршен совет 

и сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

За СР Босна <и Херцеговина 
член на Републичкиот 

извршен совет, 
Милинко Савиќ, с. р. 

За СР Македонија 
член на Републичкиот 

извршен совет и директор на 
Републичкиот завод за 

општествено планирање, 
Павле Тасевски, с. р. 

За СР Словенија 
член на Републичкиот 

извршен совет и републички 
секретар за стопанство, 
Драго Петрович, с. р. 

За СР Србија 
член на Републичкиот 

извршен совет и републички 
секретар за стопанство, 

инж. Драгомир Милоевиќ, с. р. 

* За СР Хрватска , 
член на Републичкиот 

извршен совет, 
Анте Зелиќ, с. р. 

За СР Црна Гора 
републички секретар 

за стопанство, 
Радомир Ганиќ, с. р. 

За САП Војводина 
заменик-покраински секретар 

за стопанство, 
Горѓе Шијачиќ, с. р. 

За САП Косово 
член на Покраинскиот' 

извршен совет, 
Мустафа Бехљули, с /р . 
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174. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 4 од Законот за Советот на 
федерацијата, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 29-јануари 1975 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 12 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА 'ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УС-
ТАВ.НИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста претседател на Ус-
тавниот суд на Југославија Блажо Јовановиќ, бидеј-
ќи е избран за член на Советот на федерацијата. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 120 . 
12 март 1975 година 

Белград 

Претседател " 
на Собранието на СФРЈ; 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

175. 

Врз основа на член 288 точка 3, а во врска со 
член 315 точка 4 и-со член 381 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Претседателство-
то, на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на седницата на Сојузниот собор од 29 
јануари 1975 година и на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 12 март 1975 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ, 

СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Југославија 
се избира Никола Секулиќ, досегашен претседател 
на Уставниот суд на Хрватска. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 122 
12 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р, 

176. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 4 од Законот за Советот на 
федерацијата, Собранието на СФРЈ,, на седницата 
на Сојузниот собор од 29 јануари 1975 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините # 

од 12 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА УСТАВНИОТ 

СУД МА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста судиЈа на Уставниот 
суд на Југославија Иван Божиновиќ, бидејќи е из-
бран за член на Советот на федерацијата. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 121 
12 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. * 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, « на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. - Данило Кекиќ, с.. р. 

177. 

Врз основа на член 288 точка 3, а во врска со 
член 315 точка 4 и со член 381 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Претседателство-
то нџ Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на седницата на Сојузниот собор, од 29 
јануари 1975 година и на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 12 март 1975 -
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА л 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Мијушко Шибалиќ, порано претседател на 
Одборот за правосудство на# Општествено-политич-
киот собор на Сојузната скупштина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 123 
12 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на. републиките и Претседател 

покраините, на Сојузниот собор» 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 
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178. • 

Врз основа на член 283 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 13 став 3 од Законот за Со-
јузниот извршен совет и член 43 став 1 од Законот 
за организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и ма сојузните организации, Собрание-
то на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојуз-
ниот извршен совет и врз основа на мислењето од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 12 март 1975 година и на седни-
цата1 на Соборот на републиките и покраините од 12 
март 1975 година, дoнecé 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ 3 ИМЕНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИЦИ-ПРЕТ-

• С Е Д А Т Е Л И НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ 

I 
За заменик-сојузен секретар за внатрешни рабо-

ти се именува Драшко Јуришиќ, досегашен потсек-
ретар ,во Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

II 
За ѕаменици-претседат.ели на сојузните комитети 

се именуваат: 
1. д-р Звонко Кнежевиќ, вонреден професор на 

Природно-математичкиот факултет во Сараево и 
претседател на Извршниот одбор на Републичката 
Заедница за наука на СР Босна и Херцеговина — за 
замеиик-претседател на Сојузниот комитет за наука 
и култура; 

. 2. Вуко Меденица, досегашен заменик-генерален 
директор на Сојузниот завод за општествено плани-
рање — за з а м е ник-претс е д ат е л на Сојузниот коми-
тет за општествено планирање. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 133 

12 март 1975 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките Претседател 
и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

179. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фон-
дот за унапредување на ликовната уметност „Моша 
Пијаде", Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и Именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 29 јануари 1975 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 12 
март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ" И ЗА 

ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

За претседател на Управниот одбор на Фондот 
за унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-

јаде" се именува Радомир Радујкон, член на Сове-
тот на федерацијата и општествено-политички ра-
ботник од Нови Сад. 

II 

Управниот одбор го сочинуваат следните члено-
ви што ги избрале собранијата на републиките, од-
носно собранијата на автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина: 

1. Хуско Балиќ, сликар-графичар од Сараево; 
2. Љубомир Перчинлиќ, претседател на Умет-

ничкиот совет на УЛУБИХ, академски сликар ед 
Зеница; 

од Социјалистичка Република Македонија: 

1. Вангел Коџоман, академски сликар од Скопје; 
2. Димитар Кондовски, претседател на Друштво-

то на ликовните „уметности на Македонија, академ-
ски сликар од Скопје; 

од Социјалистичка Република Словенија: 

1. Јоже Циуха, академски сликар од Љубљана; 
2. Славко Тихец, академски вајар и графичар 

од Љубљана; 

од Социјалистичка Република Србија: 

1. Стеван Боднаров, вајар од Белград; 
2. Михаило Петров, претседател на Здружението 

на ликовнит-е уметници на Србија, сликар од Бел-
град; 

од Социјалистичка- Република Хрватска: 

1. Белизар Бахориќ, академски вајар од Загреб; 
2. Винко Зламалик, директор на,Штросмаерова-

та галерија на старите мајстори на Југословенска 
академија на знаности и уметности; 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 

1. Лука Томановиќ, вајар од Херцег Нови; 
2. Никола Вујошевиќ, сликар од Титоград; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина: 

1. Радомир Радујков, член на Советот на феде-
рацијата и општествено-политички работник од Но-
ви Сад; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 

1. Муслим Мулиќи, декан на Академијата на 
ликовните уметности во Приштина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 124 
12 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 
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180. 

Врз основа на член 11 од Законот за Советот 
на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/74), Советот на федерацијата, на седницата од 3 

март 1975 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Советот на федерацијата, како .политичко-сове-

тодавно тело на федерацијата (во натамошниот 
текст: Советот), се организира и работи врз оствару-
вањето на функциите утврдени со Уставот на СФРЈ 
и со Законот за Советот на федерацијата на на-
чинот определен со овој деловник. 

Член 2 
Советот на федерацијата ја остварува својата 

функција со непосредно ангажирање и активност 
на своите членови врз одделни прашања од областа 
на општата политика што ќе им ги доверат Претсе-
дателот на Републиката, Претседателството на 
СФРЈ, Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен 

« совет. 
Претседателот на Републиката или Претседа-

телството на СФРЈ можат одделни позначајни пра-
шања од областа на внатрешната 'политика или на 
меѓународните односи да, изнесат и . на седница на 
Советот заради разгледување. 

П. Права и должности на членовите на Советот 

Член 3 
Членовите на Советот- ги следат општествените 

движења во Југославија и настаните во меѓународ-
ните односи и имаат право да им даваат свои ми-
слења по тие прашања на Претседателот на Репуб-
ликата, Претседателството на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ и на Сојузниот извршен совет. 

Мислењата по прашањата од став 1 на овој 
член, членовите на Советот ги даваат непосредно, 
по сопствена иницијатива или на барање ЈОД овие 
органи. 

Член 4 
На членовите на Советот им се обезбедуваат 

информативни и документациони материјали за оп-
штествено-економските и политичките движења во 
земјата и за настаните во меѓународните односи што 
им употребни за остварување на нивната функција. 

На член на Советот ќе му се обезбедат и посеб-
ни материјали и податоци што се однесуваат на 
определена област на општествениот живот, како и 
други материјали потребни за извршување на за-
дачите што му се доверени од Претседателот на 
Републиката, Претседателството на СФРЈ, Собра-
нието на СФРЈ или од Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Информативните, документационите и другите ма-

теријали за потребите на членовите на Советот ги 
обезбедуваат службите на Советот, односно служ-
бите на Претседателството на СФРЈ, непосредно 
или преку соодветните' сојузни органи и органи-
зации. 

Во договор со соодветните републички и покра-
ински органи и организации службите од став 1 
на овој член им обезбедуваа? на членовите на Со-
ветот материјали и од работата на републичките и 
покраинските органи и организации, што им се по-
требни за остварување на нивната функција. 

Член в 
Кога Претседателот на Републиката, Претседа-

телството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет 

ќе овласти одделни членови на Советот да ги прет-
ставуваат по определени прашања во земјата или во 
односите со странство, на член на Советот ќе му 
се обезбедат материјалите и податоците потребни 
за вршење на задачите што му се доверени. 

По извршувањето на задачата членот на Сове-
тот на федерацијата му поднесува извештај на ор-» 
ѓакот што го овластил да го претставува. 

Член 7 
Кога Претседателот на Републиката или Прет-

седателството на СФРЈ ќе му довери на член на 
Советот проучување-на определени прашања или ќе 
побара од него Да изврши некоја друга задача, на 
член на Советот ќе му,се обезбедат ,потребни усло-
ви за работа и извршување на оваа задача* а по 
извршената задача ќе поднесе извештај. 

Доколку Собранието на СФРЈ или Сојузниот 
извршен совет ќе му доверат на член на Советот,» 
со негова согласност, вршење на определени зада-
чи или работи, ќе се постапи на v начинот од став 
1 на овој член. 

Член 8 
На членот на Советот што, со своја согласност, 

е именуван или избран во работни тела на органите 
или организациите во федерацијата односно во ре-
публиката или автономната покраина, ќе му се обезбе-
дат во соработка со органите и организациите што 
ги формирале овие работни тела; и посебни мате-
ријали и податоци, како и други услови неопходни 
за вршење на овие задачи. 

III. Седници на Советот 

Член 9 
Седниците на Советот ги свикува Претседате-

лот на Републиката односно Претседателството на 
СФРЈ. 

На седниците на Советот претседава Претседа-
.телот на Републиката односно потпретседателот или 
член на Претседателството на СФРЈ овластен од 
Претседателот на Републиката или од Претседател-
ството на СФРЈ. 

Член 10 
Член на Советот има право да поднесува пред-

лози за свикување седница на Советот, заради раз-
гледување на определено прашање на општата по-
литика. 

Предлозите за свикување седница на Советот, 
се поднесуваат непосредно до Претседателот на Ре-
публиката односно до Претседателството на СФРЈ. 

Член 11 
За свикувањето и денот на одржувањето на 

седницата на Советот, за прашањата што ќе се раз-
гледуваат на седницата и за дневниот ред на сед-
ницата, се известуваат членовите на' Советот нај-
доцна на осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата. 

Со известувањето за свикување седница на Со-
ветот, на членовите на Советот им се доставува, по 
правило, соодветниот материјал за прашањата што 
ќе се разгледуваат на седницата на Советот. 

Во случај на итност, седница може да се свика 
и во пократок рок од осум дена. 

Член 12 
За работата на седниците на Советот се води 

записник. 
Записникот содржи дневен ред на седницата на 

Советот, имиња на отсутните членови на Советот и 
имиња на лицата што по покана присуствувале на 
седницата на Советот, предлози и мислења на чле-
новите на Советот по одделни прашања што се раз-
гледувани на седницата на Советот. 

Записникот се потврдува на првата наредна 
седница, а го заверува секретарот на Советот. 
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Член 13 
Секретарот на Советот, според упатство од 

Претседателот на Републиката односно Претседа-
телството на СФРЈ, определува дали на седницата 
на Советот ќе се водат стенографски белешки, од-
носно магнетофонска снимка. 

Секој член на Саветот има право да изврши 
редакциски исправки во стенограмот на своето из-
лагање. 

IV. Работни тела на Советот 

Член 14 
Заради грижење за обезбедување услови за 

дејствување на членовите на Советот, како и за-
ради подготвување седници на Советот, се формира 
Комисија за организациони прашања на Советот. 

Комисијата за-организациони прашања: 
— се грижи, во соработка со надлежните орга-

ни и организации, за обезбедување услови за ра-
бота на членовите на Советот; 

— предлага, кога "ќе го побара тоа од неа Прет-
седателот на Републиката, Претседателството на 
СФРЈ или Сојузниот извршен совет, член на Сове-
тот што во одделни случаи ќе ги претставува во 
земјата или во односите со странство; 

— се грижи за информирањето на членовите 
на Советот по прашањата чиешто познавање им 
е потребно за вршењето на-нивната функција; 

" — се грижи за организирањето на седниците 
на Советот, кога ќе го побара тоа од неа Претсе-
дателот на Републиката односно Претседателството 
на СФРЈ; 

— предлага, на барање од Претседателството 
на СФРЈ, состав на работните тела на Советот; 

— на предлог од секретарот на Советот донесу-
ва општи акти за организацијата и систематизаци-
јата на работните места во службите на Советот; 

— предлага именувања, односно назначувања и 
разрешувања на функционери во Советот; 

— утврдува предлог-претсметка на средствата 
за работа на Советот; 

— врши и други работи што се однесуваат на 
организацијата и функционирањето на Советот, не-
говите работни тела и службите на Соретот. 

Во вршењето на работите од својот делокруг 
Комисијата соработува со соодветните тела на 
Претседателството на С^ЗДЈ, Собранието на СФРЈ 
и 'на Сојузниот извршен сонет. ^ 

• Член 15 
Претседателот и потраги број членови на Ко-

мисијата за организациони прашања на Советот, ги 
именува и разрешува ед должност Претседателство-
то на СФРЈ ед составот на Советот. 

Член 16 
' CoBèioT може да има и други постојани или по-

времени работни тела за ' разгледување на праша-
њата од определена област врзани за работата на 
Советот. 

Работните тела од став 1 'на овој член ги фор-
мира од составот на Советот и ги определува нив-
ните задачи Претседателството на СФРЈ. 

V. Начела за организацијата на службите на Советот 

Член 17 
Стручните и други работи за потреби на Сове-

тот, на членовите на Советот и на работните тела 
на Советот, ги вршат службите на Советот, ако со 
овој деловник не е определено поинаку. 

Член 18 
Со службите на Советот раководи секретарот 

на Советот што го именува и разрешува од долж-
ност Претседателството на СФРЈ. 

Секретарот на Советот му помага на претседа-
вачот во подготвувањето на седниците на Советот, 
се грижи за организирањето и вршењето на струч-
ни и други работи за потреби на Советот, на члено-
вите на Советот и на неговите работни тела; се гри-
жи за навременото обезбедување на информатив-
ните и документационите материјали потребни за 
вршењето на функцијата на членовите на Советот; 
обезбедува известувања на јавноста за работата на 
Советот и врши и други работи што ќе му ги опре-
дели Претседателот на Републиката, односно Прет-
седателството на СФРЈ и Комисијата за организа-
циони прашања на Советот. 

Секретарот на Советот за својата работа им е 
одговорен на Претседателството на СФРЈ и на Ко-
мисијата за организациони прашања на Советот. 

Член 19 -
Секретарот *на Советот и генералниот секретар 

на Претседателството на СФРЈ можат ' спогодбено 
да утврдат определени стручни и други работи за 
потребите на Советот да-х вршат службите на Прет-
седателството на СФРЈ. 

Член 20 
Секретарот на Советот -има помошник што го 

назначува и го разрешува од должност надлежното 
тело на Претседателството на СФРЈ. 

Помошник-секретарот на Советот го заменува 
секретарот на Советот во случај на негова отсут-
ност или спреченост и врши други работи што ќе 
му ги довери секретарот на Советот. 

VI. Посебни одредби 

Член 21 
Советот има печат. 
Печатот на Советот содржи грб на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија околу 
кој на сите јазици и писма на народите на 'Југосла-
вија е испишано: „Совет на федерацијата — Бел-
град". 

Член 22 
Во работата на Службите на Советот рамноправ-

но се употребуваат јазиците и писмата па наро-
дите на Југославија, утврдени со републичките 
устави. 

Заради остварување на уставното качело за 
правото на употреба на јазиците на народностите на 
Југославија, службите на Советот, ЕО зависност од 
потребите, обезбедуваат'преведување на материјали 
и на соодветните јазици и писма на народностите 
на Југославија. 

Поблиски упатства за спроведување на одред-
бите од овој делов.ник за употребата на јазиците и 
писмата донесува, по потреба, секретарот на Со-
ветот. 

Член 23 
На членовите на Советот им , се издава легити-

мација на член на Советот. 
Покрај податоците за идентитетот на член на 

Советот, легитимацијата содржи и краток извод од 
Законот за Советот на федерацијата за правата на 
член на Советот што ги остварува членот на Со-
ветот врз основа на легитимацијата. • -

За издавањето на легитимацијата и за евиденци-
јата за издадените легитимации се грижи секрета-
рот на Советот. 

VII. Преодна и завршна одредба 

Член 24 
Општите акти за внатрешната организација и 

систематизацијата на работните места во службите 
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на Советот, ќе ги донесе Комисијата за организа-
циони прашања на СОВЕТОТ ВО рок од три месеци 
од денот на влегувањето во-сила на овој деловник. 

Член 25 
Овој деловник влегува во сила кога ќе се со-

гласи со него Претседателството на СФРЈ. 

Бр. 311/1 
3 март 1975 година 

Белград 

Совет на федерацијата 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

181. 
Врз основа на член И став 3 од Законот за Со-

ветот на федерацијата (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/74), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДЕЛОВНИКОТ НА 

СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на седницата од 12 
март 1975 година се согласи со текстот на Деловни-
кот на Советот на федерацијата, што го усвои Сове-
тот на федерацијата на седницата одржана на 3 
март 1975 година. 

Бр. 0-9 
12 март 1975 година ; 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Потпретседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

182. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за со-
јузните совети („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), 
Претседателството на Социјалистичка* Федеративна 
Република Југославија донесе 4 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК 

За секретар на Сојузниот совет за заштита на 
уставниот поредок се именува Гуриќ Милисав, ра-
ководител на Службата за прашања на државната 
безбедност на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр, 0-7 
14 март 1975 година . 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Потпретседател, 
Петар СтамболиЌ, с. р 

183. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 
сојузните совети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/74), Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 

СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

, За секретар на Сојузниот совет за меѓународни 
односи се именува Удовички Лазар, раководител на 
Службата за надворешнополитички прашања на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 0-8 
14 март 1975 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Потпретседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

184. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/73), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИБАВУВА-
Њ Е СОГЛАСНОСТ И ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИС-
ПАЛУВАЊЕ НА РАКЕТИ ПРОТИВ ГРАДОНОСНИ 

ОБЛАЦИ 

Член 1 
Испалување на ракети против градоносни об-

лаци во подрачјето на воздушниот простор на Ју -
гославија (во натамошниот текст: испалувањето на 
ракети) вршат овластените организации за заштита 
од градоносни облаци (во натамошниот текст: про-
тивградните организации). 

Испалување ца ракети не може да врши поеди-
нец. 

Член 2 .. 
Испалување на ракети од кој и да било досег 

.,не може да се врши пред да се прибави одобрение 
од надлежната служба за контрола на летањето. 

Член 3 
Противградната организација обезбедува врска 

со службата за контрола на летањето преку радио-
станица или посебна телефонска врска определена 
за таа намена. 

Радиостаницата и посебната телефонска врска 
од став 1 на овој член можат да се користат за дру-
ги цели. 

Член 4 
Разговорите со противградната организација 

што се однесуваат на известувањето и прибавува-
њето на одобрение за испалување на ракети, служ-
бата за контрола на летањето е должна да ги сними 
магнетофонски. 

Магнетофонската лента службата за контрола 
на летањето мора да ја чува најмалку 5 дена од 
денот на извршениот разговор. 
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На писмено барање од противградната органи-
зација, службата за контрола на летањето магнето-
фонската лента ќе ја чува и по рокот од став 2 ча 
овој член, а најмногу 30 дена од денот на изврше-
ниот разговор. 

Член 5 
Службата за контрола на летањето и Нротив-

градните организации, при пренесувањето на сооп-
штувањата од член 3 на оваа уредба, ќе се служат 
со идентични географски карти размер 1:500.000, со 
вцртани квадрати од определени димензии што се 
обележени со броеви. На тие карти се вцртуваат 
воздушните патишта и контролираните области. 

Член 6 
Против градната организација е должна служба-

та за контрола на летањето да je извести за можната 
потреба за испалување на ракети најдоцна на 20 
минути пред испалувањето на ракети, за да може 
службата за контрола на летањето да ги преземе 
потребните мерки за безбедност на воздушната пло-
видба во односното подрачје на воздушниот прос-

,тор. 
За испалување на ракети противградната орга-

низација е должна да побара одобрение од службата 
за контрола на летањето непосредно пред испалува-
њето на ракетите. 

Одобрението за испалување на ракети во исклу-
чителни ситуации, ако тоа го бараат метеоролошки-
те прилики, може да се бара и без известувањето од 
став 1 на овој член. 

Член 7 
Во барањето со кое се бара одобрение од служ-

бата за контрола на летањето за испалување на 
ракети треба да се наведе* бројот на квадратот вцр-
тан во географската карта (член 5),. времето на 
почетокот на испалувањето на ракетите, приближ-
ното време кога испалувањето на ракетите ќе прес-
тане и досегот на ракетата во височина. 

Член 8 
Службата за контрола на летањето, во рок од 

4 минути, по применото барање од член 6 ст. 2 и 3 на 
оваа уредба, ќе ја извести противграданата органи-
зација дали може да испалува ракети. 

Во одобрението за испалување на ракети служ-
бата за контрола на летањето е должна да го пов-
тори бројот на бараниот вцртан квадрат од географ-
ската карта. 

Член 9 
Во одобрението од член 8 на оваа уредба можат 

Да се ограничат бројот на бараните вцртани квадра-
ти од географската карта и времетраењето на испа-
лувањето на ракетите. 

Испалување на ракети не може да се забрани на 
неопределено време, туку • забраната за испалување 
на ракети може да се продолжува. 

Член 10 
Службата за контрола на летањето може, по 

исклучок, да го забрани испалувањето на ракети по 
веќе дадено одобрение. 

Против градната организација-е должна, во рок 
од 2 минути по приемот на забраната од став 1 на 
овој член, ,да го запре испалувањето на ракетите, и 
за тоа да ја извести службата за контрола на лета-
њето. 

Член 11 
. Кога службата за контрола на летањето ќе 

одобри испалување на ракети, е должна да изврши 
скршнување на воздухопловите ' од предвидената 
линија на летање или да забрани летање на возду-
хоплови во подрачјето на воздушниот простор во 
кое се испалуваат ракети, 

Член 12 
Службата за контрола на летањето може да 

забрани испалување на ракети ако поради краткоста 

на времето не можела да изврши скршнување на воз-
духопловите од воздушниот простор во кој се ис-
палуваат ракети, ако не може да воспостави контакт 
со воздухопловот, или ако воздухопловот е во 
нужда. 

Член 13' 1 

По барање од надлежниот републички хидроме-
теоролошки завод, службата за контрола на лета-
њето ќе ја образложи одлуката за забрана на испа-
лувањето на ракети во случаите од член 10 став 1 и 
член 12 од оваа уредба. 

Член 15 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок'поединец ако ис-
палува ракети (член 1 став 2). 

Член 16 
Поблиски упатства за работа на службата- за 

контрола на летањето и на противградната органи-
зација и за начинот за прибавување одобренија за' 
испалување на ракети донесува, ло прибавеното 
мислење од противградната организација, директо-
рот на Сојузната управа за цивилна воздушна пло-
видба. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето.во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 164 
13 март 1975 година 

Белград 

• Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

185. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското paбoтењe 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 
59/73), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

- Член 1 
Потрошувачки кредити можат да им се даваат 

на крајните корисници за купување трајни потрош-
ни производи и други индустриски производи за 
лична потрошувачка (во натамошниот текст: стоки), 
чија цена по единица на мера е поголема од 1.000 
динари. 

По исклучок од- одредбата на став 1 од овој 
член, потрошувачки кредити можат да се даваат и 
за купување на книги, зимница и јаглен, независно 
од нивната* цена по единица на мера. 

Член 2 
Потрошувачките кредити ги даваат организа-

циите на здружениот труд што се занимаваат со 

Член 14 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за воздухопловен прекршок противград-
ната организација ако испалува ракети без одобре-
ние на службата за контрола на летањето (член 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казри 
и одговорното лице во противградната организација 
со парична казна од 500 до 5.000 динари. 
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производство или промет на стоки за кои се дава 
кредит според одредбите на оваа уредба*. 

Организациите на здружениот труд можат да 
даваат потрошувачки кредити за купување на стоки 
што тие ги произведуваат и на стоки што по пред-
метот на своето работење ги продаваат. 

Потрошувачки кредити можат да даваат и бан-
ките под условите и за намените што се определени 
со оваа уредба. 

Член 3 
Потрошувачки кредити можат да им се- даваат: 
1) на работници што го здружуваат својот труд 

на неопределено време; 
2) на помлади офицери, офицери и службеници 

на Југословенската народна армија; 
3) на лични и семејни пензионери и инвалиди; 
4) на лица од самостојни професии што се со-

цијално осигурени (лекари, писатели, уметници, ад-
вокати, свештеници и др.); 

5) на иматели на приватни занаетчиски дуќани; 
6) на индивидуални земјоделски производители; 
7)-на ученици, студенти и други лица што не го 

здружуваат својот труд — само за купување на 
книги. 

Работниците што склучиле договор за работа, 
односно што се земени на работа на определено вре-
ме или за извршување на определена работа, не се 
сметаат, во смисла на оваа уредба, како работници 
што го здружиле својот труд на неопределено време. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд потрошувач-

ките кредити* ги даваат од своите слободни средства 
што според важечките прописи можат да ги корис-
тат за таа цел и од средствата на кредитите што за 
таа цел ќе ги добијат од банките и од други орга-
низации на здружениот труд." 

Организациите на здружениот труд можат да 
даваат потрошувачки кредити од сопствените сред-
ства, ако имаат обезбедени трајни обртни средства 
во височината утврдена според чл. 3 и 8 од Законот 
за обезбедување трајни обртни средства на органи-
зациите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72, 40/73 и 66/74). 

Организациите на здружениот труд можат* да 
даваат потрошувачки кредити од средствата добие-
ни во вид на кредити за одобрување на потрошу-
вачки кредити од банките и од организациите на 
здружениот труд, под услов организациите на здру-
жениот труд што одобруваат кредити за одобрува-
њето на потрошувачките кредити да ги исполнуваат 
условите од став 2 на ово,ј член. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд потрошувач-

ки кредити можат да им даваат само на лицата од 
член 3 на оваа уредба, и тоа исклучиво за купува-
ње на стоки од домашно производство, освен книги 
(од увозно потекло на јазиците на народностите. 

Како стоки од домашно производство не се 
сметаат трајните потрошни производи што се про-
изведени со монтирање на увозни компоненти, сос-
тојки, делови, склопови, потсклопови и полупроиз-
води, ако тие учествуваат во производителската 
продажна цена со повеќе од 50°/о. Процентот на 
учествувањето во производителската продажна цена 
се докажува со потврда од производителската орга-
низација на здружениот труд. 

Член 6 
Кредити на организациите на здружениот труд 

банките им одобруваат од средствата предвидени во 
член 12 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд ги утврду-

ваат условите за давање потрошувачки кредити за 
куповање на индустриски стоки, придржувајќи се 
кон следните услови: * 

1) роковите за враќање на кредитите не можат 
да бидат подолги, и тоа: за купување на јаглен — 
од 10 месеци, за купување на автомобили — од 36 
месеци, а за купување на други индустриски стоки 

од 24 месеци; 
2) потрошувачки кредити можат да се даваат 

најмногу до следните износи, и тоа: 
а) на работници што го' здружуваат својот труд 

на неопределено време — до 1/3 од вкупниот^ нето-
-износ на личниот доход за времето за кое се дава 
кредитот; 

б) на пензионери и инвалиди — до 1/3 од вкуп-
ната пензија, односно инвалиднина за времето за 
кое се дава кредитот; 

в) на лица од самостојни професии — до 1/3 од 
вкупниот износ на кој плаќаат придонес за здрав-
ствено осигурување и придонес за пензиско и ин-
валидско осигурување за времето за кое се дава 
кредитот; 

г) на иматели на приватни занаетчиски дуќани —. 
до 1/3 од основицата на која е извршен разрез на 
придонесот од данокот од личниот доход од самостој-
но вршење на занаетчиски и други стопански деј-
ности, пресметана за времето за кое се дава креди-
тот; 

д) на индивидуални земјоделски производители 
— до 1/3 од основицата на која е извршен разрез на 
придонесот, односно на данокот од личниот доход 
од земјоделска дејност «за изминатата година, прес-
метана за времето за кое се дава кредитот; 

'ѓ) на ученици, студенти и други лица што не го 
здружуваат својот труд — до 1.000 динари. 

По одобрувањето на кредитот, а пред неговото 
користење, корисникот на кредитот полага во готови 
пари износ од најмалку 30°/о, а за купување на ав-
томобили износ од најмалку 10% — од височината 
на одобрениот кредит. Тој износ не се полага за кре-
дитите одобрени за купување на јаглен, зимница и 
книги. . / 

Банката може, наместо учеството во готови пари 
од став 2 на овој член, да го зема депозитот на ко-
рисникот на потрошувачкиот кредит во височина на 
тоа учество, под услов депозитот да е орочен најмал-
ку на рок за кој се дава кредитот. 

Наместо учеството во готови пари од став 2 на. 
ОЕОЈ член, давачот на кредитот може од корисникот 
на кредитот да прима, во целост* или делумно, обврз-
ници на федерацијата. Во тој случај како износ на 
учеството се смета цената на обврзницата' во ме-
сецот во кој се полага учеството. За истата цел мо-
жат да се користат и обврзници на социјалистичките 
републики и на социјалистичките автономни покра-
ини, ако таква можност е предвидена со прописите 
за нивното издавање. . 

Условите што организациите на здружениот труд 
ги утврдуваат според одредбите на овој член важат 
за сите корисници на кредити што се даваат за ис-
тите намени. 

Член 8 
На лицата од член 7 став 1 точка 2 под а) и б) 

од оваа уредба давачот на кредитот е должен да им 
го обуслови давањето^ на потрошувачкиот кредит со 
ставање забрана на нивниот личен доход. 

Исплатителите на личните доходи се должни 
ставената ,забрана уредно да ја спроведуваат и да 
проверуваат вкупно одобрениот кредит на корисни-
кот на кредитот да не го преминува износот пред-
виден во член 7 на оваа уредба. 

Ако исплатителот на личните доходи ставањето 
на забраната го обусловува со надоместок на тро-
шоците, трошоците е должен да ти надомести бара-
чот на кредитот, во износот што ќе го утврди над-
лежниот орган на исплатитетот на личниот доход. 
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Член 9 
Банките можат да даваат потрошувачки кредити 

во готови пари, со рок за враќање до 12 месеци и 
без сопствено учество, за намирување на трошоците 
за породување, болест, смртен случај и преселува-
ње, до износ од 3.000 динари, но не поголем од из-
носот предвиден во член 7 на оваа уредба. 

Банките можат да им даваат потрошувачки кре-
дити на воени инвалиди, на носители на Орденот на 
народен херој, на носители на „Партизанска спо-
меница 1941 година" и на борци од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционарна војна од 
1933 до 1939 година — за купување автомобили со 
рок за враќање до 5 години. 

Член 10, ' 
Ако корисниците на кредитот користат исто-

времено потрошувачки кредит кај повеќе давани на 
кредит, вкупниот 'износ на одобрените кредити на 
може да биде поголем од износите предвид зип во 
член '7 на онаа уредба. 

Даваните на потрошувачките кредити се дол-
жни при одобрувањето на кредитот да вршат, врз 
основа на податоците што ги поднесува борачот на 
кредитот, проверување на износот на вкупно одоб-
рените кредити во смисла на став-1 од опој член. 

Член 11 
Исплата на потрошувачките кредити банките 

вршат преку вирмански налози, кредитни писма и 
циркуларни кредитни писма, а врз основа на соод-
ветната документација од која може да се утврди 
дека средствата на одобрениот кредит се користат 
наменски. 

На вирманските налози и на кредитните писма 
од став 1 на овој член можат да се издаваат само 
стоки што можат да .се продаваат' на потрошувачки 
кредит и тие исправи барачот на кредитот не може 
да ги заменува за готови пари. 

Член 12 
Сојузниот секретар за народна одбрана ќе до-

несе поблиски прописи- за примената, на одредбите 
од оваа уредба врз потрошувачките кредити што им 
се даваат на помлади офицери, офицери и службе-
ници на Југословенската народна армија. 

Член 13 
Контрола на правилноста на примената на оваа 

уредба врши Службата на општественото книговод-
ство и пазарната инспекција, согласно Со, важечките 
прописи. 

Член 14 
На барањата за потрошувачки кредити, по кои 

не се склучени договори до денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба, ќе се применуваат одредбите на 
оваа уредба. 

Кредитните писма по потрошувачките кредити 
издадени на корисниците до денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба, можат да се користат и по 
тој ден за намените за кои се издадени. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за општите УСЛОВИ 
за давање потрошувачки кредити („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 51/73, 3/74 и 25/74).' 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила -осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
. Е. п. бр. 165 
13 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

186. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СТАРИ ОТПАД-

НИ МАТЕРИЈАЛИ СПОРЕД УСЛО,ВИТЕ НА 
ПАЗАРОТ 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат продажните цени за стари отпадни 
материјали (отпадоци од метал, кожа, хартија, стак-
ло и кланични и други отпадоци) да ги формираат 
според условите на пазарот. 

Нивото на зголемувањето на цените за стари 
отпадни материјали, формирани според одредбата на 
став 1 од оваа точка, треба да е ЕО согласност со 
економската политика и со политиката на цените 
утврдени во резолуцијата за основите на политиката 
на општествениот и економскиот развој на Југосла-
вија, односно во договорот за спроведувањето на 
политиката на цените, што важи за тековната го-
дина. ® 

2. Формирањето на цените за стари-отпадни ма-
теријали во прометот се врши во согласност со ва-
жечките прописи. 

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

Е. п. бр? 166 
13 март 1975 година А 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

187. 

Врз основа на член 25 став 1 и член 32 став 1 
точка 1 од Основниот закон за општествените сто-
ковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68 
и 63/73), на предлог од Советот на Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски произ-води, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАД-
БА СКЛАДИШТЕН ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
НА ПОСТОЈАНИ И ПАЗАРНИ СТОКОВНИ РЕЗЕР-

ВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО 1974 
ГОДИНА 

1. Се утврдува Програмата за изградба на скла-
диштен просто.р за 'сместување на постојани и па-
зарни стоковни резерви -на индустриски производи 
во 1974 година, што ја извршува Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски производи:, во 
вредност од 89,000.000 динари. 

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

Е. п. бр. 167 
13 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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188. 

Врз основа на член 2 став .3 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), на предлог од сојузниот секретар за внатреш-
ни работи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ 
НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ 

НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

1. Во. Одлуката за проширување на граничниот 
појас на одделни делови на државната граница 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/73) во точка 1 под 
г) одредбата под 16 се менува и гласи: 

„16) од тригонометарот 1634 (Печовник), на 750 
метри југозападно од тррнонометарот 1801, преку пе-
токот Кошутник, по граничната патека преку Крни-
ца, Чисовец, планината Пунграт, тригонометарот 
1595, Кофце, тригонометарот 1745, вклучуваќи ја 
котата 971, и по коњската патека во правецот Љу-
бељ-Врх, потоа на запад 300 метри јужно од котата 
1415, опфаќајќи ја Љубељшчица, преку тригономе-
тарот 1704, исклучувајќи ја Зеленица, на 200 .метри 
северно од тригонометарот 1797, по патеката север-
но од Средна Печ, па по патеката на Стол и север-
но од Ва^вазорјев Дом, преку изворот Урбас до из-
ворот Велики Јаворник, на патеката северно од 

. Мавра, преку тригонометарот 1432, северно од Сав-
ско Молжишче, преку котата 1466, Јесенишка Пла-
нина, Хрушенска Планина, го опфаќа Црничји 
Врх, преку котата 1150, тригонометарот 1460 (Бела 
Печ), котите 1065 и 1007 (мостот на Белца), Течерец, 
котата 1280, тригонометарот 1478 (Лепи Врх), котата 
1424 (Дебела Печ), тригонометарот 1489, Струга, ју-
жно од Долич исклучувајќи го Брлог, северно од 
КОЛСКИОТ пат преку Ципа и 200 метри источно од 
котата 1073 (граничен камен на граничниот премин 
Коренско Седло) избива во граничниот појас;". 

Одредбата под 17 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 168 
13 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

189. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лќст на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

II УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените за 
•поодделни производи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74, 9/75 и 10/75), во точка 1 оддел 3 
„од гранката 117 — Метална Индустрија" по одред-
бата под 24 се додава нова одредба под 25 која гласи? 

„25. патнички автомобили;". 

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

Е. п. бр. 169 
6 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

190. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определу-
вање ria стоките за кои стоковните контингенти ги 
утврдува Сојузниот cëKpeTapnjaT за надворешна тр-
говија („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/74), на пред-
лог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по 
претходно прибавеното мислење од Сојузниот коми-
тет за земјоделство од Стопанската комора на Ју-
гославија, сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

H А Р Е Д' Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-

ГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Стоките наведени во точка 1 од Одлуката за 
опр.еделување на стоките за кои стоковните контин-
генти ги утврдува Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во 1975 година можат да се уве-
зуваат само до количината (стоковен контингент) 
утврдена во точка 2 на оваа наредба. 

2. Количините до кои можат да се увезуваат сто-
ките, во смисла на точка. 1 на оваа наредба, се след-
ните: 

Тарифен 
Реден број на Н а и м е н у в а њ е Количина 
број Царин-

* ската та-
рифа 

1 2 . 3 4 

1 09.01/1 Кафе и замена за кафе 
што содржи кафе 50.000 тони 

2 10.05/2а Пченка за исхрана на 
добиток, жолта 

10.05/26 Пченка за исхрана на 
добиток, бела 
Вкупно пченка: 100.000 тони 

3 10.06/1а-2 Ориз во лушпа, друг 
10.06/16 Ориз, излупен. 
10.06/2 Ориз, друг 

Вкупно ориз: 20.000 тони 
4 17.01/1 Шеќер суров 

17.01/За Шеќер од шеќерна ре-
па и од шеќерна трска, 
ДРУГ, - рафиниран 

17.01/36 Шеќер од шеќерна ре-
па и од шеќерна трска, ~ 
друг, кандиран 
Вкупно шеќер: 100.000 тони 

3. Во количината на стоковните контингенти 
утврдени во смисла на точка 2 од оваа наредба, се 
Содржани и авансите на "стоковните контингенти 
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што Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја ги одобрил врз основа н а точка 13 од Одлуката 
за постапката за утврдување и распределба на сто-
ковните контингенти, односно девизните континген-
ти за увоз на стоки во 1975 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/74 и 4/75). 

4. За увозот на стоките од точка 2 на оваа на-
редба Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Народната банка на Југосла-
вија, 'ќе ја утврди, по потреба, водејќи сметка за 
склучените трговски и други економски спогодби» 
земјата од која се врши увозот, како и динамиката 
на користењето на стоковниот контингент. 

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

П. бр. 14005 
11 март 1975 година ^ 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, с. р. 

191 

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 „ШЕ WELTWOCHE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Weltwoche", број 3 од 22 
јануари 1975 година, што излегува на германски ја-
зик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-30/9 
13 февруари 1975 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

192. 

Врз основа на члан 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 „StîDDEUTSCHE ZEITUNG'1 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Suddeutsçhe Zeitung", број 24 

од 30 јануари 1975 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/237 
13 февруари 1975 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, с. р, 

193, 

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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,ÏL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „П Piccolo", број 8623 од 30 
јануари 1975 година, што излегува на италијански 
јазик во Трст/ Италија, 

Бр. 650-1-12/191 . 
14 февруари 1975 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар 

* за внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

194. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за сред-
ствата на задолжителниот заем за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и Автономна Покраина Косово („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 23/72), Управниот 
одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШ-
НАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ЗАЕМОТ 

ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат следните износи на годишната 
и месечната аконтација на заемот што во корист на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини ќе го уплатуваат 
обврзниците на заемот, односно републиките и ав-
тономните покраини: 

Р Е Ш Е Н И Е 
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— СР Босна и Херцеговина 
— СР Македонија 
— СР Словенија 
— СР Србија (без автоном-

ните покраини) 
— СР Хрватска 
— СР Црна Гора 
— САП Војводина 
— во првото иолугодиште 
— во второто полугодиште 
— САП. Косово 

В К У П Н О : 
— во првото полугодиште 
— во второто полугодиште 

Годишна Месечна 
аконтаци- аконтаци-

ја на за- ја на за-
емот во емот во 
•динари динари 

944,800.000 78,733.000 
430,700.000 35,892.000 

1.3.70,500.000 . 114,208.000 

1.823,100.000 151,925.000 
2.139,700.000 178,308.000 

143,100.000 11,925.000 
800,800.000 

53,337.000 
80,080.000 

157,300.000 13,108.000 

7.810,000.000 
637,486.000 

. 664,179.000 

2. Ако од месечните и од годишната уплата на 
аконтацијата на заемот на територијата на ре-
публиката, односно на автономната покраина не се 
оствари износот на аконтацијата на заемот во ви-
сочината утврдена со оваа одлука, разликата по-
меѓу уплатениот износ на аконтацијата од страна на 
обврзниците на заемот и височината на аконтаци-
јата утврдена со оваа одлука, ќе ја уплатат ре-
публиките, односно автономните покраини во рок 
од 30 дена од денот на истекот на рокот во кој об-
врзниците на заемот, биле должни да je извршат 
обврската. спрема Фондот во смисла на чл. 8 и 10 
од Законот за средствата на задолжителниот заем 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и Автономна По-
краина Косово. 

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

Бр. 3/17-75 
27 февруари 1975 година 

Белград 

Претседател 
Директор на Управниот одбор на 

на Фондот, .Фондот, 
Зејни Бејтулаху, с. р. инж. Вајо Скенџиќ, с. р. 

195. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања 'од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 4 од одделот Статистика 
на буџетот и на општествените фондови на глава 
III од Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја за 1975 година, што е сос-
тавен дел на Одлуката за донесување Програма на 
статистичките истражувања од интерес за. целата 
земја за 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/75), генералниот директорка Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СОБИРАЊЕ ПО-
ДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И САМО-

УПРАВНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Во Решението за собирање податоци за сос-
тојбата и движењето на средствата на општестве-

ните и самоуправните фондови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/74) во точка I уводната .реченица се 
менува и гласи: 

„Во 1975 година за-периодот јануари-март, јану-
ари-: јуни и јануари-септември 1975 - година ќе се 
соберат податоци за состојбата и движењето -на 
средствата, и тоа:". 

2. Во точка 2 ставот 3 се менува и гласи: 
. „Пополнетите обрасци од став 2 на- оваа точка 

и се поднесуваат на организационата . единица ; на 
Службата на општественото книговодство кај која 
се води жиро-сметката на односниот фонд во два 
примерока, и тоа: за периодот јануари-март до 10 
април 1975 година, за периодот јануари-јуни до 10 
јули 1975 година, а за период о* јануари-септември 
до 10 октомври 1975 година." -

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

Бр. 10-2-21/75 
6 март 1975 година 

Белград 
Генерален директор 

на Службата на опште-
ственото книговодство 

на Југославија, 
Антон Полајнар,, с. р. 

196. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и .35/72), претставникот на произво-
дителот и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат ~ 

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

КАМП-ПРИКОЛКИ „БРАКО" 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците ца потрошувачите на 23 октоглзри 1974 . 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за камп-приколки ,,Браќо", со 
тоа ,што производителската организација ва здру-
жениот труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-'-
бата, така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за камп-приколки „Брако": 

Дин/парче -
1) без кочници и со класичен шатор 12.252 
2) со кочници и со класичен шатор . 14.453 
3) без кочници и со додатен дел на -

шатор 14.625 
4) со кочници со додатен дел на 

шатор 16.815 

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. 968 од. 24 декември 
1974 година. 

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

Претставник на производителот: „Браќа Кошул-
чеви ' — Титов Велес. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Технометал-Македонија" ,— Скопје, ,,Емона" — 
ЈБубљана, „Аутомакедонија" — Скопје, „Рам-
ниште" — Крушевац и ДАБ — Титов Велес. ^ 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за, об-
разецот на возачката дозвола, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/75, се поткрале долунаведени-
те грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧ-

КАТА ДОЗВОЛА 

Во член 9 наместо зборовите: „осмиот ден од 
денот на о б ј а в у в а њ е т о ^ „Службен лист на СФРЈ" 
треба да стои: „на 1 јануари 1976 година". 

Во образецот на возачката дозвола, на втората 
внатрешна страна, во -текстот за категоријата на 
возила В наместо зборовите: „кои, покрај седиште-
то за возачот, не преминува осум" треба да стои: 
„чиј број седишта, изземајќи го седиштето за воза-
чот, не преминува осум". 

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
Белград, 17 март 1975 година, 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Врз основа на ,член 396 од Уставот на СФРЈ, 

Уставниот суд на Југославија донесува 

О Д Л У К А • 
ЗА О Р Г А Н И З А Ц И Ј А Т А НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со' оваа одлука се утбрдуваат организацијата 
на Уставниот суд на Југославија (во натамошниот 
текст: Уставниот суд) и организацијата и делокру-
гот на Секретаријатот на Уставниот- суд на Југо-
славија како стручна служба на Уставниот суд 
(во натамошниот текст: Секретаријатот). 

2. Во остварувањето на правата и должностите 
од оваа одлука, Уставниот суд може да донесува 
правилници, а по потреба и други општи акти (во на-
тамошниот текст: општите акти). 

За- поединечните права и должности по основ 
на оваа одлука,, се донесуваат решенија (во ната-
мошниот текст: поединечните акти). 

Општите и поединечните акти, Уста.вниот суд ги 
донесува со мнозинство гласови од сите членови на 
Уставниот суд. 

3. Стручните, административно-техничките, фи-
нансиско-материјалните и другите работи за потре-
бите на Уставниот суд ги врши Секретаријатот. 

4. Работните луѓе во Секретаријатот ги оства-
руваат правата на самоуправувањето и ги уредуваат 

-меѓусебните односи во согласност со општите про-
писи за самоуправувањето и со меѓусебните односи 
на работниците вработени во * сојузните органи на 
управата, како и со важечките општествени дого-
вори и со одредбите на оваа одлука. 

И. СЕДНИЦИ И РАБОТНИ ТЕЛА НА УСТАВНИОТ 
СУД 

5. Уставниот - суд, покрај одлуките што ги доне-
сува според Деловникот на Уставниот суд на Југо-
славија, во седница одлучува: за статусните пра-
шања и имунитетните права на членовите на Устав-
ниот суд; за приговорите на работните луѓе во Се-
кретаријатот против поединечни акти на секрета-
рот со кои одлучува - за нивните права и обврски од 
трудот и по основ на трудот; за назначувањето и 
разрешувањето од должноста на секретарот и на 
помошник-секретарот на Уставниот суд и на шефот 
на Кабинетот на претседателот на Уставниот суд, за 
надоместите на личните доходи и за другите статус-
ни прашања на тие лица, како и за другите органи-
зациони прашања на Уставниот суд и на Секретари-
јатот. 

6. За следење и проучување на појавите од ин-
терес за остварувањето на уставноста и законито-
ста, за остварување на соработката со странски орга-
ни и организации и за разгледување на стручните 
и други прашања од надлежноста на Уставниот 
суд, се формираат комисии, а по потреба, можат да 
се формираат и други работни тела на Уставниот 
суд. 

Комисиите, зависно од работите заради кои се 
формираат, можат да бидат постојани и повремени. 

Постојани комисии се: Комисија за следење и 
проучување на појавите од интерес за остварува-
њето на уставноста и законитоста, Редакциона коми-
сија, Комисија за редакција на Збирката на одлу-
ки и мислења на Уставниот суд и Комисија за од-
носи со странство. 

Уставниот суд, зависно од потребите, може да 
формира и други постојани комисии, како и повре-
мени комисии и други работни тела. 

Со одлуката за формирањето на комисиите, од-
носно на работните тела се утврдуваат нивниот де-
локруг и состав. 

Комисијата има претседател, а, по ,потреба, и 
секретар. 

Членовите на постојаните комисии се именуваат 
на две години, а по истекот на тој период можат 
повторно да бидат именувани. 

7. На состаноците на Уставниот суд 'на кои се 
разгледуваат појавите од интерес за остварувањето 
на уставноста и законитоста можат да се повику-
ваат и претставници на уставните судови на репуб-
ликите и на автономните покраини, како и прет-
ставници на други органи и организации. 

III. ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ 
СУД 

8. Претседателот на Уставниот суд: го. претста-
вува Уставниот суд, ги свикува и раководи со, седни-
ците и со состаноците на Уставниот суд; ги потпи-
шува општите и поединечните акти донесени на 
седница на Уставниот суд, и врши други права и 
должности утврдени со Уставот на, СФРЈ, со Делов-
никот на Уставниот, суд на Југославија, со оваа 
одлука и со други општи акти на Уставниот суд. 

Претседателот на Уставниот суд се грижи за 
спроведувањето на мобилизацискиот план и на дру-
гите мерки за одбрана, во согласност со плановите 
на органите на федерацијата. 

Во случај на спреченост или отсутност, претседа-
телот на Уставниот суд го заменува" судијата што 
ќе го определи Уставниот суд. 

9. Судијата на Уставниот суд ги има правата и 
должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, со Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, со оваа 
одлука и, со ' други општи акти на Уставниот суд. 
Судијата има право и должност да предлага пра-
шањата од интеред за организацијата и работата на 
Уставниот суд да се разгледаат на седница на Су-
дот, односно на седница на работно тело на Судот. 

IV. СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ СУД 
10. Секретарот на Уставниот суд 'ја 'организира 

работата во Секретаријатот и раководи со Секре-
таријатот. 

Покрај работите што ги врши според Деловни-
кот на Уставниот суд на Југославија, секретарот 
на Уставниот, суд. ги врши и работите што се одне-
суваат на: подготвувањето' и организирањето на 
седниците и состаноците на Уставниот суд, рабо-
тата на Стручниот колегиум, обезбедувањето на 
ажурност и квалитет во работата врз предметите 
и подготвување на други материјали, грижата за 
извршувањето на одлуките и заклучоците на Ус-
тавниот суд, како и друтате работи што ќе му ги 
довери Уставниот суд. 

Секретарот на Уставниот суд раководи со Одде-
лението за стручна обработка на" предмети и други 
стручни прашања. 
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За својата работа и за работата на Секретари-
јатот секретарот е одговорен пред Уставниот суд. 

11. Секретарот на Уставниот' суд има помош-
ници. 

Помошникот му помага на секретарот во вр-
шењето на работите од точка 10 на оваа одлука и 
врши други работи што ќе му ги довери секрета-
рот. 

Во случај на отсутност или спреченост, секре-
тарот на Уставниот суд го заменува помошникот 
кого тој за тоа ќе го определи. 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ 

12. Секретаријатот ги има следните организам 
циони единици: 

1) Одделение за стручна обработка на предме-
ти и за други стручни прашања; 

2) Кабинет на претседателот на Уставниот суд; 
3) кабинети на судиите на Уставниот суд; . 
4) Биро на уставно-судска практика и докумен-

тација; 
5) Биро на секретарот на Уставниот суд; 
6) Служба за самоуправни и други меѓусебни 

односи во работата; 
7) Сметководство; 
8) Писарница ; 
9) Дактилобиро; 
10) возачи на патнички автомобили; 

11) помошни работници, 

1. Одделение за стручна обработка на предмети и 
за други стручна прашања 

13. Стручните работници во Одделението за 
стручна обработка на предмети и за други стручни 
прашања ги испитуваат предлозите и претставките 
и за нив изработуваат писмени реферати и вршат 
други стручни работи што се однесуваат на под-
готвувањето и одржувањето на јавна расправа и 
изработка на одлуки и решенија на Уставниот суд. 

Работниците во Одделението, во рамките на про-
грамата за работа на Уставниот суд, ги проучуваат 
појавите Од интерес за остварувањето на уставноста и 
законитоста и подготвуваат за тоа материјали, мис-
лења и предлози за Уставниот суд, заради презема-
ње мерки во согласност со Уставот на СФРЈ. За таа 
цел, ги следат сојузните, републичките и покраин-
ските прописи и ги проучуваат другите материјали 
на органите и организациите во врска со наведе-
ните појави. 

2. Кабинет на претседателот на Уставниот суд 
14. Стручните, . административно-техничките и 

други работи за потребите на претседателот на Ус-
тавниот суд ги врши Кабинетот на претседателот. 

Покрај работите од став 1 на овој член Кабине-
тот на претседателот врши и работи што се одне-
суваат на информирањето на јавноста за работата 
на Уставниот суд и на протоколот. 

Со работата на Кабинетот на претседателот ра-
ководи шефот на Кабинетот, 

3. Кабинети на судиите на Уставниот суд 
15. Административно-техничките и другите ра-

боти за потребите на судиите се вршат во кабине-
тите на судиите на Уставниот суд. 

4. Биро на уетавно-судската практика и докумен-
тација 

16. Бирото на уставно-судската практика и до-
кументација ги врши работите што се,,однесуваат 
на: присобирањето, средувањето и следењето на ус-
та вно- суд ек ата практика на Уставниот суд и на ре-
публичките и покраинските уставни судови; изработ-
ката на извештаи и прегледи на работата на Устав-
ниот суд; подготвувањето и средувањето на мате-

ријалите за Збирката на одлуки и мислења на Ус-
тавниот суд; водењето на судската евиденција и 
статистика; присобираното и евидентирањето на до-
кумента листички .материјали; изработката на биб-
лиографија; евидентирањето и обработката на кни-
ги и периодики на библиотечкиот фонд, како и дру-
ги работи од интерес за практиката на Уставниот 
суд. 

5. Биро на секретарот на Уставниот суд 
17. Бирото на секретарот на Уставниот суд ги 

врши работите што се однесуваат на: изработката 
на опш,ти акти што ги донесува Уставниот суд, под-
готвувањето, на седници и состаноци на Уставниот 
суд, средувањето и чувањето на записниците за 
текот на седници и состаноци на Уставниот суд, 
статусните права на членовите на Уставниот суд, 
како и други работи, што се вршат по налог на 
секретарот. ' 

в. Служба за самоуправни и други меѓусебни односи 
во работата 

18. Службата за самоуправни и други меѓусебни 
односи во работата ги врши работите што се одне-
суваат на: подготвувањето на самоуправни општи 
акти и материјали за работната заедница на Секре-
таријатот; изработката на поединечни решенија во 
согласност со одлуките на Уставниот суд,* на работ-
ната заедница на Секретаријатот и на органите на 
самоуправувањето, како и други работи во врска со 
остварувањето на правата од трудот и по основ 
на трудот. 

7. Сметководство 
19. Сметководството ги врши работите што се 

однесуваат на: составувањето претсметка! на при-
ходите и на расходите, исплатата на личните доходи 
и на другите лични примања, материјалните тро-
шоци, набавката и распределбата на материјалите, 
како и други работи во врска со финансиско-мате-
ри јал мото работење. 

Писарница 
20. Писарницата ги врши работите што се одне-

суваат на: приемот и заведувањето, средувањето, 
доставувањето и испраќањето на поштата; среду-
вањето и чувањето на архивата;-подготвувањето на 
извештаи за движењето на предметите; водењето 
на уписници и други евиденции. 

9. Дактилобиро 
21. Дактилобирото ги врши работите што се од-

несуваат на: преписот на текстови и споредувањето 
на текстови и на слагање на препишани материјали. 

10. Возачи на патнички автомобили 
22. Возачите на патнички автомобили се грижат 

- за превозот на членовите на Уставниот суд и за 
одржувањето на автомобилите што им се доверени. 

11. Помошни работници -
23. Помошните работници вршат работи на умно-

жување на материјали, технички и други работи. 
24. Ако одделни работи на Секретаријатот не се 

опфатени со делокругот на организационите едини-
ци, ќе се вршат во онаа организациона единица што, 
зависно од природата и видот на тие работи, ќе ја 
определи секретарот на Уставниот суд. 

25. Уставниот суд може со правилник поблиску 
да ги определи начинот и постапката за вршење на 
одделни работи од делокругот на Секретаријатот. 

12. Стручен колегиум и работни состаноци 
26. Заради разгледување на определени стручни 

прашања во Уставниот суд се формира' Стручен 
Колегиум. 
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„ Стручниот колегиум го сочинуваат сите работ-
ници во "Одделението за стручна обработка на пред-
мети и. за други стручни прашања и стручните ра-
ботници во другите организациони единици на Се-
кретаријатот. 

Стручниот колегиум го свикува и со него рако-
.води секретарот, на Уставниот суд. 

За состанокот на Стручниот колегиум и за него-
виот дневен- ред се известуваат и сите членови на 
Уставниот суд. 

За текот на состанокот на Стручниот колегиум 
се води записник. 

27. Прашањата од општ интерес за целиот се-
кретаријат, можат да се разгледуваат на работниот 
состанок на Секретаријатот. 

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ , 
. * 28 Секретарот и помошниците на секретарот на 

Уставниот суд и шефот на Кабинетот на претседате-
лот на Уставниот суд ги назначува и ги разрешува 
од должноста Уставниот суд. Тие работници се на-
значуваат без конкурс на време од четири години, 
а по истекот на тој ћериод можат да бида: повторно 
назначени на истата должност. 

' '29. Одредбите на пропи.сите за назначување, за 
разрешување, и- за правата од трудот и по основ 
на трудот што важат за функционерите што во со-
јузните органи на управата ги назначува Сојузниот 
извршен совет, сообразно се применуваат и врз ра-
ботниците од точка 28 на оваа одлука. 

VII. САМОУПРАВУВАЊЕ И, МЕЃУСЕБНИ ОДНО-
СИ ВО РАБОТАТА 

30. Во остварувањето на самоуправувањето ра-
ботните луѓе во Секретаријатот имаат право и дол-
жност во согласност со општите прописи за 
самоуправувањето и за меѓусебните односи на ра-
ботниците вработени во сојузните органи на упра-
вата и со одредбите на оваа одлука, да ги уредуваат 
своите внатрешни односи и да ги решаваат пра-
шањата што произлегуваат од тие односи. 

Работните луѓе во Секретаријатот сочинуваат 
една работна заедница. 

31. Актот за систематизацијата на работните 
места во Секретаријатот го донесува Уставниот суд, 
на предлог од секретарот, а по прибавено^ мисле-
ње од работната заедница. 

32. Работните ме.ста за кои се бара висока, ви-
ша или средна стручна подготовка се пополнуваат 
со конкурс, ако за пополнување на одделни работни 
места со OF?,aa одлука не е определено поинаку. 

Друз-ите работни места се пополнуваат со огла-
сување. 

33. Секретарот на Уставниот суд во поглед ос-
тварувањето на правата на работниците од трудот 
и по основ на трудот ги има правата и должностите 
на функционер што раководи со сојузен орган на 
управата. 

34. Ако при донесувањето на општ акт што за-
еднички го донесуваат работната заедница, односно 
Советот на работната заедница и секретарот на Ус-
тавниот суд не се постигне согласност помеѓу секре-
тарот и работната заедница, односно Советот, ко-
нечна одлука за тоа донесува Уставниот суд. 

Ако при донесувањето на поединечен акт што 
заедничкр! го до-несуваат секретарот на Уставниот 
суд и Советот на работната заедница не се постигне 
согласност помеѓу Советот и секретарот, ќе се из-
врши решението што ќе го донесе секретарот. Во 
таков случај Советот на работната заедница може 
да бара за тоа да се извести Уставниот суд. 

VIII. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 
35. Во работата на Уставниот суд рамноправно 

се употребуваат јазиците и писмата на народите на 
Југославија, утврдени со републичкиот устав. 

36. Преписка^ со органите и организациите или 
со странките се врши на јазикот и писмото на 
оној народ, односно народност на Југославија што 
се во службена употреба во републиката, односно 
автономната покраина на чија територија е седиш-
тето на органот или организацијата, односно жи-
веалиштето на странката. 

37. Членот на Уставниот суд има право на сед-
ниците на Уставниот суд и на јавните расправи да 
говори на кој и да било јазик на народите на Ју-
гославија, односно на јазикот на народноста на 
која и припаѓа. Писмените предлози и -другите'под-
несоци членот на Уставниот суд може да ги подне-
сува до Уставниот суд на кој и да било јазик и 
писмо на народите на Југославија, односно на на-
родноста на која и припаѓа. 

38. На член на Уставниот суд материјалите му 
се доставуваат-на јазикот на народот на Југосла-
вија на кој му припаѓа тој член, ако тој не бара 
поинаку, а на член на Уставниот суд гато припаѓа 
на народност — на јазикот на народот на Југосла-
вија што ќе го определи тој. 

IX. ЗАПИСНИЦИ 
39. За текот на седница на Уставниот суд се 

води записник. 
Во записникот се внесуваат: името и презимето 

на присутните членови на Уставниот суд и на дру-
гите лица што присуствуваат, на седницата, днев-
ниот ред на седницата, името и презимето на учес-
ниците во дискусијата и кратка содржина на дис-
кусијата, како и текстот на одлуката, односно на 
заклучокот на Уставниот суд. 

Ако на седницата се водат стенографски бе-
лешки, стенограмот е составен дел на записникот. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
Уставниот суд и лицето што го водело записникот. 

X. ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 
40. Финансиското и материјалното работење во 

Уставниот суд ги вршат наредбодавецот^ и сметко-
иолагачот. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на средствата за надомест на трошоците за престој 
на делегации и за репрезентација и за патните тро-
шоци во странство е претседателот на Уставниот 
суд, а за извршување на пресметките на средства-
та за редовната дејност и за другите средства за 
посебни намени — секретарот на Уставниот суд. 

Секретарот на Уставниот суд може своето овла-
стување на наредбодавец делумно или во целост, 
во согласност со закон, да го пренесе врз помошник-
-секретарот, како помошен наредбодавец. 

Сметкополагачот е одговорен за законито и пра-
вилно водење на финансиско-материјалното рабо-
тење. 

Сметкополагачот не може да се ,разреши од дол-
жноста ниту да се распореди на друго работно 
место пред да се изврши примопредавање на дол-
жноста според важечките прописи. 

Книговодството се води според " начелата па 
двојното книговодство. 

XI. ПЕЧАТ НА УСТАВНИОТ СУД 
41. Уставниот суд има печат, во тркалезен об-

лик, со пречник од 50 mm, 
Печатот на Уставниот суд содржи грб1 на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
околу кој на српскохрватски, хрватски книжевен, 
словенечки и македонски јазик, со кирилица, од-
носно латиница е испишано: „Уставен суд на Ју-
гославија — Белград". 

Печатот на Уставниот суд се става врз одлуки-
те и решенијата на Уставниот суд, како и врз дру-
ги акти со кои Уставниот суд службено општи со 
други органи, организации или граѓани. 
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Уставниот суд има и печа* со помал обем (мал 
печат), во тркалезен облик, со пречник од 20 mm. 

Малиот печат на Уставниот суд содржи грб на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја околу кој на српскохрватски јазик се испишани 
називот и седиштето на Уставниот суд. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

42. До усогласувањето на самоуправните општи 
акти на Уставниот суд со законот и со оваа одлука, 
врз правата, должностите и одговорноста на работ-
ниците во Уставниот суд се применуваат важечки-
те општи акти на работната заедница на Уставниот 
суд. , 

43. Канцелариското работење во Уставниот суд 
се врши на начинот утврден со Правилникот за 
канцелариското работење во Уставниот суд, од 
7 април 1965 година. 

44. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да валш Правилникот за рабо-
тата на Бирото за документација на Уставниот суд 
на Југославија, од 7 април 1965 година. 

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

Су бр. 45/75 
22 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО НОВ ЗЕЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО НОВ ЗЕЛАНД 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3/75 
25 февруари 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен5 

лист на СФРЈ, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21у74), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
/ 

• Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за финансии инж. Чедомир Бајтаиќ, по-т 
ради заминување на друга должно-ст. 

Е. п. бр. 120 
19 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, ' 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

, У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
"НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Се отповикува 
Иван Тошевски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Нов Зеланд. 

И 

Се назначува 
д-р Бранко Карапанџа, до сега ополномоштен 

министер во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Нов Зеланд. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

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 постигн.ати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хасић" Едх,ема Хазим, Ковачевић ОЗрада Неђо; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Жагар Фрање Карел, Жауцер Павла Павле; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Беђанич Мартина Милко, Краљ Јожефа Франц, 
Жауцер-Ковачич Ивана Андриана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Долничар Матевжа Матеј, Мејак Феликса Ка-
рел, Зупанчич Франца Марија; 

_ — за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Павличич Јоже, Печар Феликса Отмар, Пога-
чар Јанеза Нико; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод седумдесетгодрцннината од посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 

. работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хемиската индустрија „Зорка" — Суботица; 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
,тата од значење за напредокот на земјата 

„ Југодент" Индустрија на електрометални про-
изводи, уреди и опрема — Нови Сад; 

— по повод деведесетгодишчината од постоење-
то, а з.а особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење ?а напредокот на земјата 

РМК Зеница ООЗТ ,.Петар Драпшин" фабри-
ка за вијци и жичани стоки — Нови Сад; 

— за особени заслуги и успеси во стручното и 
економското образование на кадрите за потребите 
на стопанството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Школскиот центар за стручното екоцомско об-
разование — Суботица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Атлагић Милоша Драган, Балабан Ђурђа Гојко, 
Бојновић Милоша Душан, Чекић Николе Прим. др 
Милан, Чонић Марка Јефто, Делић Ваје Стеван, 
Габоров Каменка Љубомир, Хрњак Миле Мане, 
Илиќ Боже Душан, Мађарац Станка Мићо, Мар-

;чета Саве Михајло, Марков-Јовановић Милуна 
Добрила, Обрадовић Раде Мирко, Ожеговић Стевана 
Петар, Павковић Гавре Владо, Перишић Р.адована 
Миливоје, Плавшић Саве Никола, Саничанин Сто-
јана Илија, Секулић Миле Илија, Стојаковић Јована 
Стеван, Ступар Марка Давид, Шћепанчевић Нико-
ле Душан, Винцер Раде Дејан, Живанов Луке» 
Цветко, Живојнов Мирка Пера; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј* 
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ЦЕНЕЦ 

Сележан Трајана Виорел, Бој и,нов ић Николе 
Стеван; 

— за особен^ заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Плавшић Саве Никола;' 

— за покажана лична храброст "во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Пуђа Илије Никола. 

Бр. 138 
17 октомври 1974 година 

Белград 
; Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод стогодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Чатекс" Чаковечка текстилна индустрија — 
Чаковец; 
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— по повод стогодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги на заштитата:-и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личен имот .о 
што е направен значаен придонес за социјалистич-
ката заедница ~. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволното противпожарно друштво — Сла-
вовска Пожега; ч 

— по повод двеста години од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси во основното образование 
и воспитување на младите за корисни членови на 
општеството и за придонес за ширење на просве-
тата и културата 

Основното училиште „13 април" — Тоуњ; . 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата, а по 
повод дваесет и петгодишнината на работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Национални парк Плитвице; 
— по повод шеесетгодишнината на животот и 

долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во борбата за слобода и независност 
на нашата земја, како и за значаен придонес за 
нејзината политика на мирот и пријателската со-
работка со другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ , СО 
ЛЕНТА 

Рачки Мати je Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Хржењак Андрије Јурај; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Жанко Јерка Иван; 

— за особени заслуги на полето *на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивош Ловре Вјенцеслав, Раић Николе Иво, 
Ратковић Јакова Иван; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

*— по повод стого дишник ата од постоењето и ра-
ботата, а за особени заслуги во лекувањето и здрав-
ствената заштита на населението како и sa значаен 
придонес за развојот на здравствената служба во 
својата околина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Општата болница ;,Др Јоже Потрч" — Птуј; 

— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВШЕЦ 

Мариборска ливница — Марибор; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

"— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во омасо-
вувањето на планинарското и скијачкиот спорт и 
за развивање на општествениот живот во духот на 
идеите на братството и единството на нашите.наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Планинарско скијачкиот сојуз на Војводина — 
Нови Сад. 

Бр. 139 
18 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Кралството Данска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Нејзиното Величество Краљицата Margrethe II; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Неговото кралско Височанство Принцот Henrik. 

Бр. 140 
21 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ. Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт фах 226 
— Директор и главен в одговорев уредник Душан Матовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. I — 
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија одлутува 
да се одликува 

— за особени заслуги на развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Соединетите Американски Др-
жави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

John Blatnik, член на претставникот дом на 
Конгресот на Соединетите Американски Држави. 

Бр. 149 
4 ноември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

165. Закон за ратификација на Бернската 
конвенција за заштита на книжевни и 
уметнички дела "— — — — —, — — 313 

166. Закон за ратификација на Меѓународна-
та конвенција за сузбивање и казнување 
на злосторството на апартхејдот — — 340 

.167. Закон на сојузните стоковни резерви — 346 
168.. Закон за надомест на делот на негатив-

ните курсни разлики по работите на из-
возот настанати со измената на системот 
на курсот на динарот — — — — — 351 

169. Автентично толкување на член 72 ст. 1, 
10 и 11 во врска со член 34 став 2 од За-
конот за Службата на општественото 
книговодство — — — — — — -1- 352 

170. Одлука за престанување на правата и об-
врските на федерацијата спрема Југосло-
венската концертна агенција — — — 352 

171. Одлука за начинот и организацијата на 
информирањето на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедни-
ци и на општествено-политичките орга-
низации по прашањата од надлежноста 
на Собранието на СФРЈ — — т- — 353 

172. Одлука за потврдување на Општестве-
ниот договор за основите на развојот на 
електростопанството од 1974 до 1980 го-
дина — — — — — — — — — 354 

173. Општествен договор за основите на раз-
војот на електростопанството од 1974 до 
1980 година — — — — — — — — 355 

174. Одлука за разрешување на претседателот 
на Уставниот суд на Југославија - г — 359 

Страна 
175. Одлука за избор на претседател на Устав-

ниот суд на Југославија — — — — 359 
176. Одлука за разрешување судија на Устав-

ниот суд на Југославија — — — — 359 
177. Одлука за избор на судија на Уставниот 

суд на Југославија — — — — — — 359 
178. Одлука за именување заменик-сојузен 

секретар за внатрешни работи 'и заме-
ници-претседатели на сојузните комитети 330 

179. Одлука за именување претседател на 
Управниот одбор на Фондот за унапреду-
.вање на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" и за објавување на составот на тој 
одбор — — — — — — ~ — — 330 

180. Деловник на Советот на федерацијата — 361 
181. Одлука за давање согласност на Делов-

никот на Советот на федерацијата — — 363 
182. Одлука за именување секретар на Сојуз-

ниот совет за заштита на уставниот по-
редок — — — — — — — — — 363 

183. Одлука за именување секретар на Сојуз-
ниот совет за меѓународни односи — — 363 

184. Уредба за начинот и постапката за при-
бавување согласност и за известување за 
испадување на'ракети против градоносни 
облаци — — — — — — — — — 363 

185. Уредба за општите услови за давање по-
трошувачки кредити — — — — — 364 

186. Одлука за формирање на цените за стари 
отпадни материјали според условите на 
пазарот — — — — — — — — — 366 

187. Одлука за утврдување на Програмата за 
изградба на складиштен простор за сме-, 
стување на постојани и пазарни стоков-
ни резерви на индустриски производи во 
1974 година — — — — — — — — 366 

188. Одлука за измена на Одлуката за проши-
рување на граничниот појас на одделни 
делови на државната граница — — — 367 

189. Одлука за дополнение на Одлуката за 
формирање на цените на поодделни про-
изводи и услуги според условите на па-
зарот — — — — — — — — — 367 

190. Наредба за утврдување на стоковните 
контингенти за увоз на стоки во 1975 го-
дина — — — — — — — — — 367 

191. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Die Weltwoche" ч363 

192. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Siiddeutsche 
Zeitung" — — — — — — — — 368 

193. Решение за забрана, на внесувањето и 
7 растурањето на весникот „II Piccolo" — 368 

194. Одлука за утврдување на височината на 
годишната и месечната аконтација на 
заемот за 1975 година — — — — — 368 

195. Решение за измени на Реш§нието за со-
бирање податоци за состојбата и движе-
њето на средствата на општествените и 
самоуправните фондови — — — — — 369 

196. Спогодба за промена на затечените цени 
за камп-приколки „Браќо" — — — — 369 

Исправка на Правилникот за образецот на во-
зачката дозвола — — — — — — 370 

Одлука за организацијата на Уставниот суд 
на Југославија — — — — — — — 370 

Укази — — — — — — — ^ — — 373 
Назначувања и разрешувања — — — 373 
Одликувања — — — — — — — — — 373 

Меѓународни договори — — — — — — 129 


























































































