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715. 

Врз основа на член 11 од Законот за средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот -од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87) и член 31 
став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
на 8. седница од 21 јули 1987 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕ-
СЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-

ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 
ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација 
на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/87 и 20/87) точка 1 се менува и гласи: 

„Височината на годишната аконтација на средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраиани за 1987 година (во натамошниот тек-
ст: Фондот) се утврдува во износ, и тоа: 

- во милиони динари -

Од тоа 
со 

здружув- задолжи-
Вкупно ање на телен 

труд и заем 
средства 

РЕПУБЛИКИ И АВТО-
НОМНИ ПОКРАИНИ 

1 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија 
- СР Србија надвор од те-

риториите на САП 
- САП Војводина 
- САП Косово 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 

76.011,3 41.950,6 
28.580,8 15.773,7 
94.866,7 52.356,9 

165.909,4 131.466,5 

104.833,6 
54.265,8 
6.810,0 

118.942,2 
9.686,4 

83.070.0 
43.000,3 
5.396,2 

65.644.1 
5.346,0 

34.060.7 
12.807,1 
42.509.8 
34.442.9 

21.763,6 
11.265,5 
1.413,8 

53.298,1 
4.340,4 

ВКУПНО: 493.996,8 312.537,8 181.459,0" 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Месечните аконтации на средствата на Фондот од 

точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните износи: 

- во милиони динари 

Од тоа 

РЕПУБЛИКИ И АВТО-
НОМНИ ПОКРАИНИ Вкупно 

со 
здружув- задол-

ање на жителен 
труд и заем 

средства 

1 
- СР Босна и Херцеговина 6.334,3 3.495,9 2.838,4 
- СР Македонија 2.381,7 1.314,5 1.067,2 
- СР Словенија 7.905,6 4.363,1 3.542,5 
- СР Србија 13.825,8 10.955,6 2.870,2 
- СР Србија надвор од те-

риториите на С АП 8.736,1 6.922,5 1.813,6 
- САП Војводина 4.522,2 3.583,4 938,8 
- САН Косово 567,5 449,7 117,8 
- СР Хрватска 9.911,8 5.470,3 4.441,5 
- СР Црна Гора 807,2 445,5 361,7 

ВКУПНО: 41.166,4 26.044,9 15.121,5", 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02 Бр. 341/4-87 
21 јули 1987 година 
Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 

републики н автономни покраини 

Претседател на Собранието 
на Фондот, 

Горѓе Јанковиќ, с. р. 

716, 
Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 36/86), на предлог од сојузниот секре-
тар за финансии, по перетходно прибавеното мислење на 
претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НА-
УТИЧКИ ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИС-
ТРАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТ-

ВОРААТ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 
1. Во Одлуката за определување на туристички насел-

би, наутички центри, марини и мотели на магистралните 
патишта во кои можат да се отвораат слободни царински 
продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87 и 
31/87) во точка 1 во одделот: „Во СР Босна и Херцегови-
на“ по редниот број 29 се додаваат ред. бр. кои гласат: 

„30. „Лиштица" - Лиштица 
31. „Посушје" - Посушје." 
Во одделот „Во СР Црна Гора“ по редниот број 18 се 

додаваат ред. бр. кои гласат: 
„19. „Котор" - Котор . 
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20. „Топола“ - Херцег Нови 
21. „ТИБЕТ“ - Тиват". 
Во одделот: „Во СР Хрватска“ под редниот број 43 

зборот: „Јадран“ се заменува со зборот: „Карделево", а 
под редниот број 55 зборот: „Врсар" се заменува со збо-
рот: „Новиград". 

По редниот број 121 се додаваат ред. бр. кои гласат: 
„122. „Меловиќ“ - Матковиќ 
123. „Дрвеник" - Дрвеник 
124. „Градац" - Градац на море 
125. „Моренија" - Подача 
126. „Умаг" - Умаг 
127. „Новиград" - Новиград (Метарски) 
128. „Савудрија" - Умаг 
129. „Ладин Гај“ - Умаг 
130. „Канегра" - Умаг 
131. „Пула“ - Пула 
132. „Перен“ - Пореч 
133. „Врсар" - Врсар 
134. „Ровињ" - Ровињ 
135. „Л абии“ - Л абии 
136. „Медвеја" - Медвеја". 
Во одделот: „Во СР С повешта“, по редниот број 32 

се додаваат ред. бр. кои гласат: 
„33. „Зрече" - Зрече 
34. „Рогла" - Рогла 
35. „Сежана" - Сежана 
36. „Жалеа“ - Жален“. 
Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 40 се до-

дава редниот број кој гласи: 
„41. „Ниш“ - Ниш“. 
Во одделот: „Во САП Војводина“ по редниот број 2, 

се додаваат ред. бр. кои гласат: 
„3. „Нови Сад“ - Нови Сад 
4. „Кањижа" - Кањижа 
5. „Апатин" - Апатин ' 
6. „Нови Бечеј" - Нови Бечеј 
7. „Вршац" - Вршац 
8. „Панчево" - Панчево 
9. „Бела Црква“ - Бела Црква 
10. „Кованица“ - Кованица 
И. „Припиен Венац" - Вришки Венац 
12. „Зрењанин" - Зрењанин." 
2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Македонија“ по ред-

ниот број 2 се додава редниот број кој гласи: 
„3. „Вардар“ - Гевгелија“. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 269 
23 јули 1987 година 
Белград 

I 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

717. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законт за заштита на 

населението од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИН-
ДРОМОТ НА СТЕКНАТ НЕДОСТИГ НА ИМУНИТЕТ 

1. Во Одлуката за мерките за заштита на населението 
од синдромот на стекнат недостиг на имунитет („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 36/86) по точка 2 се додава точка 2а, 
која гласи: 

„2а. Организациите на здружен труд во областа на 
здравството што се занимаваат со собирање, преработка и 
промет на крв и крвни деривати, се должни да вршат ла-

бораториско испитување на присуство на антитела на ви-
русот на сида во крвта што ја даваат дарителите на крв." 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Функционерот што раководи со сојузниот орган 

на управата надлежен за работи на здравството, ќе ги оп-
редели организациите на здружен труд во областа на 
здравството што ќе вршат определени испитувања, ќе го 
пропише начинот на пријавувањето на сида и начинот на 
лабораториското испитување на присуство на антигела на 
вирусот на сида во крвта." 

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

Е. п. бр. 271 
28 јули 1987 година 
Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

718. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), во врска со одредбата под 3 
точка 1 на Одлуката за критериумите што ќе се примену-
ваат при снижувањето на царинската стапка, односно при4 

определување на царинската стапка „слободно“ на увозот 
на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 
ВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО БЕЗ ПЛА-

ЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. На увозот на опрема што се користи за пречистува-

ње на води за потребити на населението не се плаѓа цари-
на на производите од долунаведените тарифни броеви на 
Царинската тарифа, и тоа: 

84.14/11 Индустриски и лабораториски печки, неелек-
трични: 
Други 
Ех: 
Печка за регенерација на активен јаглен, со 
лрипаѓачка опрема за растресување и разбива-
ње на слојот на јагленот 

84.18/26 Уреди и апарати за филтрирање или пречисту-
вање; за филтрирање на отпадни или загадени 
води 
Ех: 
- Мешалка за хемиско кондиционирање на ти-

ња и подготвување на варовна суспензија 
- Коморни филтер-преси со транспортер фил-

тер-колач 
- Уреди за миење на филтерски ткаенини со 

пумпа со висок притисок и подвижен мост и 
друга помошна опрема 

84.18/2д Уреди и апарати за филтрирање или пречисту-
вање; за филтрирање или пречистување на дру-
ги течности 
Ех: 
- Пумпи за вшмукување на песок 
- Уреди за п?убо филтрирање на вода 
- Уреди за бистрење на вода со постапка на 

подготовка и дозирање на хемикалии во во-
дата 

- Уреди за таложник 
- Уреди за производство на озон и озонизација 

на водата со припаѓачки уреди за контрола 
на процесот. 

2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се 
увезува ако се користи во организациите на здружен труд 
за пречистување на водата за потребите на населението. 
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3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува до 30 септември 1987 година. 

Е. п. бр. 270 
23 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

719. 
Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за вршење 

на внатрешните работи од надлежноста на сојузните орга-
ни на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 
24/86), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на примена 

на овластувањата од страна на овластените службени ли-
ца во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во на-
тамошниот текст: овластени службени лица), како и начи-
нот на преземање други мерки и дејствија пропишани со 
закон и со други прописи во извршувањето на службените 
задачи и работи од надлежност на Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи (во натамошниот текст: Сојузниот 
секретаријат). 

Член 2 
Овластените службени лица ги применуваат овласту-

вањата и преземаат други мерки и дејствија предвидени со 
закон и со други прописи на начинот пропишан со овој 
правилник, така што службените задачи и работи да се из-
вршуваат со најмалку штетни последици за граѓаните, 
државните органи, организациите на здружен труд и дру-
гите организации и заедници и за нивните права. 

Член 3 
Овластените службени лица се должни во вршењето 

на службените задачи и работи од надлежноста на Сојуз-
ниот секретаријат да ги штитат и чуваат животите на луѓ-
ето и сигурноста на имотот. 

Овластените службени лица се должни во вршењето 
на службените задачи и работи спрема работните луѓе и 
граѓаните да постапуваат ,претпазливо, водејќи сметка да 
не им наплатат на нивната чест и углед, да не го повредат 
нивното достоинство и да не ги излагаат на непотребно' 
вознемирување и обврски. 

Во вршењето на службените задачи и работи, овлас-
тените службени лица им се обраќаат на работните луѓе, 
граѓаните и одговорните лица во државните органи, орга-
низациите на здружен труд и другите организации и заед-
ници јасно и разбирливо и им ги соопштуваат причините 
поради кои им се обраќаат. 

Член 4 
Овластеното службено лице кое врши службена зада-

ча или работа во граѓанска облека е должно претходно да 
му соопшти на лицето на кое му се обраќа дека е работник 
на органот за внатрешни работи и да се легитимира. 

При легитимирањето, овластеното службено лице ја 
задржува службената легитимација, а своето име и прези-
ме и називот на органот на кој му припаѓа ги соопштува 
усно, ако лицето на кое му се обрнува тоа го бара. 

Член 5 
Ако сојузниот секретар за внатрешни работи (во на-

тамошниот текст: сојузниот секретар), раководниот ра-
ботник што тој ќе го овласти односно друг овластен ра-

ботник на Сојузниот секретаријат формира единица за из-
вршување на определена службена задача или работа, со 
единицата раководи нејзиниот раководител. 

Ако единицата за време на извршувањето на службе-
ната задача или работа остане без раководител, со едини-
цата ќе раководи заменикот на раководителот или по-
мошникот на раководителот односно овластено службено 
лице од таа единица најстаро по звање или положба. 

Член 6 
Овластеното службено лице нема да го примени ов-

ластувањето односно нема да преземе друга мерка или 
дејствие спрема лице за кое ќе утврди дека ужива имуни-
тет, но е должно за тоа веднаш да го извести органот што 
издал наредба за примена на овластувањето или за презе-
мање на друга мерка и дејствие односно непосредниот 
старешина и да постапи по применото упатство. 

, Член 7 
За примената на овластувањето и за преземањето на 

други мерки и дејствија спрема странски државјанин, ов-
ластеното службено лице веднаш го известува сојузниот 
секретар за внтрешни работи (во натамошниот текст: со-
јузниот секретар). 

Член 8 
Овластеното службено лице кое ќе се затекне на мес-

тото на настанот е должно да го примени овластувањето 
и да преземе определени мерки и дејствија од надлежнос-
та на друг орган за внатрешни работи и за тоа да ја извес-
ти дежурната оперативна служба на органот надлежен за 
извршување на таа службена задача и работа. Известува-
ње се врши, по правило, пред примената на овластување-
то односно пред преземањето на друга мерка и дејствие. 

Член 9 
Овластеното службено лице што ќе се затекне на мес-

тото на настанот е должно на овластеното службено лице 
на надлежниот орган за внатрешни работи да му даде по-
мош во спречувањето на извршувањето на кривичното де-
ло кое непосредно претстои, во обезбедувањето траги за 
кривичното дело и во фаќањето на сторителот на кривич-
ното дело. 

Овластеното службено лице е должно на овластеното 
службено лице на друг орган за внатрешни работи, по не-
гово барање, да му даде помош и во извршувањето на дру-
ги задачи и работи од надлежноста на тој орган. 

Член 10 
За примената на овластувањата и за преземањето на 

мерки и дејствија од чл. 8 и 9 на овој правилник, овласте-
ното службено лице веднаш му поднесува писмен извеш-
тај на непосредниот старешина. 

И. НАЧИН НА ПРИМЕНА НА ОВЛАСТУВАЊАТА 

Член 11 

1. Издавање на наредба 
Овластените службени лица можат да им издаваат 

наредби на работните луѓе и граѓаните и на лица што 
вршат определени работи во организациите на здружен 
труд и во други организации и заедници, во органите на 
општествено-политичките заедници и во други државни 
органи заради: заштита на животот и личната сигурност 
на луѓето и имотот и обезбедување определени личности и 
објекти; извршување на службени задачи и работи од ин-
терес за безбедноста на земјата; спречување вршење на 
крвични дела и фаќање на сторители на кривични дела, 
обезбедување траги за кривични дела и предмети што 
можат да послужат како доказ во кривичната постапка; 
одржување на Јавниот ред и мир или воспоставување на 
нарушениот јавен ред и мир; спречување и откривање на 
последици предизвикани од елементарни непогоди, епиде-
мии, пожари, експлозии, отровни гасови и други опасни 
материи и во други случаи кога е тоа потребно заради из-
вршување на службената задача и работа. 
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Член 12 
Наредбата може да се однесува на преземање на оп-

ределена мерка или дејствие или на воздржување од презе-
мање на таа мерка или дејствие. 

Можат да се наредуваат само оние мерки или деј-
ствија од кои непосредно зависи вршењето на службените 
задачи и работи, и тоа само за врме и во обем што се неоп-
ходни тие задачи и работи да се извршат. 

Наредбата се издава непосредно и усно а, по потреба, 
и писмено или преку средствата за јавно информирање. 

2. Легитимирање 

Член 13 
Легитимирање на лице се врши заради утврдување 

на неговиот идентитет. 
Легитимирање се врши со усно обраќање до лицето 

чиј идентитет треба да се утврди, со барање да ја покаже 
или да му ја предаде на увид на овластеното службено ли-
це личната карта или патната исправа. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
идентитет на лице може да се утврдува и со помош на дру-
ги јавни исправи што содржат фотографија, како и со по-
мош на познати и сигурни сведоци. 

Член 14 
Овластеното службено лице може да легитимира и 

воено лице кое е во цивилна облека. 
Ако военото лице е во униформа, овластеното 

службено лице може да го легитимира само кога тоа не 
можат да го извршат овластените воени лица. 

Член 15 
При легитимирањето, овластеното службено лице 

може да побара помош од овластените воени лица, од 
припадници на стража, од други службени лица или од 
граѓани кога е тоа неопходно за успешно извршување на 
службената задача и работа. 

За секое легитимирање овластеното службено лице 
му поднесува писмен извештај на непосредниот стареши-
на. 

3. Упатување 

Член 16 
Овластеното службено лице е должно лицето затек-

нато на местото на извршување на кривично дело да го 
упати до истражниот судија или да го задржи до неговото 
доаѓање ако тоа лице би можело да даде податоци важни 
за кривичната постапка и ако е веројатно дека тоа подоц-
на не би можело да се сослуша или неговото сослушување 
би било сврзано со значително одолжување или со други 
тешкотии. Задржувањето на ова лице на местото на из-
вршување на кривичното дело не може да трае подолго од 
шест часа, 

Член 17 
Овластеното службено лице ќе го предупреди лицето 

кое го упатува веднаш или во определен рок да му се јави 
на истражниот судија и ќе го запознае со причините за 
упатување. 

Овластеното службено лице е должно за упатувањето 
да го извести истражниот судија и да провери дали упате-
ното лице му се јавило на истражниот судија. 

За упатувањето на лице до истражниот судија овлас-
теното службено лице составува службена белешка, која 
содржи: лични податоци на упатеното лице, време на упа-
тувањето и јавувањето на истражниот судија и податоци 
за тоа дали истражниот судија е известен за упатувањето 
и дали упатеното лице му се јавило на истражниот судија. 

4. Повикување 

Член 18 
Овластеното службено лице може, кога е тоа неоп-

ходно за успешно извршување на службената задача и ра-
бота, да повикува лица заради давање известувања. 

Лицата, по правило, се повикуваат писмено, а во ит-
ни случаи и усно. 

На повиканото лице му се соопштува причината за 
повикување. 

Член 19 
Во поканата ќе се назаначи причината за повикување 

и кога и каде лицето треба да се јави а, по потреба, и пред-
упредување дека лицето кое е повикано присилно ќе се до-
веде ако не се одзове на поканата. Овластеното службено 
лице е должно да води сметка за тоа на повиканото лице 
поради краткост на времето за доаѓање да не му се созда-
ваат непотребни тешкотии и пречки. 

Повиканите лица до местото на повикувањето се пре-
везуваат со возило на Сојузниот секретаријат, кога е тоа 
потребно и можно. 

5. Приведување 

Член 20 
Под приведување, во смисла на овој правилник, се 

подразбира извршување на наредба на судот обвинетиот 
или сведокот да се доведе, како и доведување на некое ли-
це од страна на овластеното службено лице во простории-
те на надлежниот орган или до определено место. 

Член 21 
Овластеното службено лице врши приведување врз 

основа на писмен налог од непосредниот старешина. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ов-

ластеното службено лице може да изврши приведување и 
без писмен налог, ако лишува од слобода некое лице или 
ако граѓаните му предадат лице што го лишиле од слобо-
да поради тоа што е затекнато во извршување на кривич-
но дело кое се гони по службена должност. 

Член 22 
Овластеното службено лице е должно да го утврди 

идентитетот на лицето што го приведува. 
Овластеното службено лице може и без наредба за 

претресување и без присуство на сведоци да го претресе 
лицето при приведувањето, ако постои сомнение дека тоа 
лице поседува оружје или орудие за напад или ако постои 
сомнение дека ќе ги отфрли, сокрие или уништи предмети-
те што треба од него да се одземат како доказ во кривич-
ната постапка. 

Член 23 
Овластеното службено лице на кое му е доверено из-

вршувањето на наредба на судот обвинетиот или сведокот 
да се доведат, ќе му ја предаде наредбата на обвинетиот 
или на сведокот и ќе го повикува да појде со него, а ако тој 
тоа го одбие, ќе го доведе присилно. 

Во други случаи, на лицето кое мора да се приведе 
овластеното службено лице ќе му го соопшти налогот за 
приведување, со причините за приведување и ќе го повика 
да појде со него, а ако тоа одбие - ќе го приведе присилно. 

Кон присилно приведување може да се пристапи и 
без претходно предавање на наредбата за доведување од-
носно усното'соопштување на налогот за приведување, 
ако се претпостави отпор или ако лишување од слобода 
треба да се изврши веднаш и ненадејно. 

Член 24 
Овластеното службено лице нема да приведува лице 

чие движење е значително отежнато поради болест, изне-
моштеност или виден степен на бременост, ниту лице чи-
ја здравствена состојба со приведувањето би се влошила, 
но е должно за тоа да го извести непосредниот старешина 
и да постапи по применото упатство. 

Приведувањето на лице кое врши работи односно ра-
ботни задачи со чие прекинување или напуштање би 
можела да се загрози безбедноста на луѓето или да се 
предизвика значителна материјална штета може да се од-
ложи за време кое е потребно да се обезбеди замена и да се 
предаде должноста на друго лице. 
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Член 25 
Овластеното службено лице ќе изврши приведување 

на воено лице ако тоа не можат навремено да го извршат 
овластените воени лица. , 

Воените лица се приведуваат во најблиската воена 
единица, а ако во местото нема воена единица - во просто-
риите на органот за внатрешни работи. За приведувањето 
на воени лица во просториите на органот за вна-
трешни работи овластеното службено лице веднаш го из-
вестува најблискиот орган на воената полиција или воена-
та команда. 

Член 26 
Приведување, по правило, вршат најмалку две овлас-

тени службени лица. 
Приведување, по правило, се врши со превозно сред-

ство. 

Член 27 
За приведување на некое лице овластеното службено 

лице е должно веднаш да му поднесе писмен извештај на 
непосредниот старешина. 

Во извештајот од став 1 на овој член се внесуваат 
личните податоци на лицето кое е приведено, причините и 
правниот основ за приведување, денот и часот кога е из-
вршено приведување и податоци за тоа дали лицето е 
спроведено до надлежниот орган. 

Ако овластеното службено лице изврши претресува-
ње на приведеното лице без наредба за претресување, 
должно е за тоа веднаш да му поднесе извештај на ис-
тражниот судија, а ако постапка се уште не се води - на 
надлежниот јавен обвинител. 

6. Лишување од слобода 

Член 28 
Овластеното службено лице може да го лиши од сло-

бода некое лице врз основа на решение од сојузниот секре-
тар или од раководниот работник што тој ќе го овласти 
односно врз основа на писмен налог од непосредниот ста-
решина. 

Овластеното службено лице е должно и без решение 
односно писмен налог од став 1 на овој член да го лиши 
од слобода лицето затекнато во извршување на кривично 
дело кое се гони по службена должност односно лицето 
што граѓаните го лишиле од слобода поради тоа што е за-
.текнато во извршување на кривично дело за кое се гони по 
службена должност. 

Член 29 
Овластеното службено лице е должно на лицето кое 

го лишува од слобода, пред лишувањето од слобода, да 
му го предаде решението за притвор или наредбата од су-
дот за доведување односно претходно да му соопшти дека 
го лишува од слобода. 

Овластеното службено лице е должно да го утврди 
идентитетот на лицето што го лишува од слобода. 

Овластеното службено лице може и без наредба за 
претресување и без присуство на сведоци да го претресе 
лицето при лишувањето од слобода, ако постои сомнение 
дека тоа лице поседува оружје или орудие за напад, или 
ако постои сомнение дека ќе ги отфрли, сокрие или униш-
ти предметите што треба да се одземат од него како доказ 
во кривичната постапка. 

Овластеното службено лице нема да постапи по од-
редбите од став 1 на овој член ако претпоставува дека ли-
цето кое треба да го лиши од слобода ќе даде отпор или 
ако е потребно лишување од слобода да се изврши веднаш 
и ненадејно. 

Член 30 
За лишувањето од слобода на некое лице овластено-

то службено лице е должно веднаш да му поднесе писмен 
извештај на непосредниов старешина. 

Во извештајот од одредбата на став 1 од овој член се 
внесуваат: лични податоци на лицето кое е лишено од сло-
бода, причини и правен основ за лишување од слобода, 
ден и час кога е лишено од слобода и податоци за тоа дали 
лицето е спроведено до надлежниот орган. 

Кога овластеното службено лице ќе го претресе лице-
то лишено од слобода без наредба за претресување, 
должно е за тоа веднаш да му поднесе извештај на над-
лежниот судија, а ако постапката cfe уште не е во тек - на 
надлежниот јавен обвинител. 

7. Задржување 

Член 31 
Овластеното службено лице може да го задржи при-

веденото лице врз основа на решение од сојузниот секре-
тар или од раководниот работник што тој ќе го овласти. 

Решението за задржување содржи: име и презиме на 
лицето кое се задржува, причини и правен основ за за-
држување, кратко образложение, службен печат и потпис 
на сојузниот секретар односно на овластениот раководен 
работник и поука за правен лек. 

Член 32 
Овластеното службено лице е должно на приведеното 

лице да му соопшти дека го задржува и да му предаде ре-
шение за задржување најдоцна при неговото сместување 
во просториите за задржување. 

Овластеното службено лице е должно да го утврди 
идентитетот на лицето што се задржува и да го претресе. 

Член 33 
Задржување на приведено лице може да трае онолку 

колку што траат причините за задржување, а најдолго 24 
часа. 

Ако задржувањето трае подолго од шест часа, Сојуз-
ниот секретаријат за тоа ќе го извести семејството на за-
држаното лице, освен ако тоа ^е противи на тоа односно 
друго лице што ќе го определи приведеното лице. 

Ако задржувањето на странски државјанин трае под-
олго од шест часа, Сојузниот секретаријат за тоа ќе го из-
вести најблиското конзуларно претставништво на однос-
ната странска држава, освен ако странскиот државјанин 
не се противи на тоа. 

Член 34 
Овластеното службено лице составува службена бе-

лешка за задржувањето, во која внесува: лични податоци 
на задржаното лице, причини и правен основ за задржува-
ње, ден и час кога задржувањето почнало, изјава на за-
држаното лице во поглед на известувањето на неговото се-
мејство, како и податок за времето на известувањето на 
семејството. 

Денот, часот и минутата кога престанало задржува-
њето се внесуваат во службената белешка од точка 1 на 
овој член, со потпис на задржаното лице. 

Член 35 
Овластеното службено лице ќе задржи и воено лице 

ако задржување не можат навремено да извршат овласте-
ните воени лица. 

За задржувањето на воено лице веднаш се известува 
најблискиот орган на воената полиција односно најблис-
ката воена команда. 

Член 36 
Не смее да се навредува личноста и достоинството на 

задржаното лице. t 

Член 37 
Просториите во кои се задржуваат лица мораат да ги 

исполнуваат потребните безбедносни, здравствени и хиги-
енски услови. 

Во иста просторија не можат да се задржуваат мажи 
и жени. 

8. Притвор 

Член 38 
Притвор определува сојузниот секретар или раковод-

ниот работник што ТОЈ ќе го овласти, со писмено решение. 
Решението за притвор содржи: име и презиме на ли-

цето кое се лишува од слобода, кривично дело за кое се об-
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винува, законски основ за притвор, поука за право на жал-
ба, кратко образложение, со тоа што основот за определу-
вање притвор посебно ќе се образложи, службен печат и 
потпис на сојузниот секретар односно на овластениот ра-
ководен работник. 

Член 39 
Овластеното службено лице му го предава решението 

за притвор на лицето на кое тоа се однесува во часот на 
лишувањето од слобода, а најдоцна во рок од 24 часа од 
часот на лишувањето од слобода. 

Член 40 
За лишувањето од слобода на лицето Сојузниот сек-

ретаријат ќе го извести неговото семејство во рок од 24 ча-
са од часот на лишувањето на слобода, освен ако лицето 
се противи на тоа, односно друго лице што ќе го определи 
лицето лишено од слобода. 

За лишувањето од слобода на лице ќе се извести без 
одлагање и надлежниот орган за социјални грижи, ако е 
потребно да се преземат мерки за згрижување на децата и 
другите членови на семејството за кои тоа лице се 
грижело. 

За лишувањето од слобода на странски државјани, 
Сојузниот секретаријат ќе го извести најблиското конзу-
ларно претставништво на односната странска држава, во 
рок од 24 часа од моментот на лишувањето од слобода, 
освен ако странскиот државјанин се противи на тоа. 

Член 41 
За извршување на решение за притвор овластеното 

службено лице составува службена белешка, во која се на-
ведуваат бројот и датумот на решението за притвор, лич-
ните податоци на лицето кое е лишено од слобода, дату-
мот и часот на лишувањето од слобода и датумот и часот 
на предавањето на решението. 

Член 42 
Надзор над лицата лишени од слобода врши рако-

водниот работник што ќе го овласти сојузниот секретар. 

9. Употреба на туѓо сообраќајно средство или средство за 
врска 

Член 43 
Заради фаќање на извршител на кривично дело кога 

непосредно го гони, како и заради превезување до најблис-
ката здравствена организација на жртва на кривично дело, 
елементарна непогода или несреќен случај, овластеното 
службено лице има право да се послужи со туѓо сообраќај-
но средство или со средство за врска ако тоа не може да го 
стори на друг начин. 

Овластеното службено лице може да се послужи со 
туѓо средство за врска и заради известување на органот за 
внатрешни работи, истражниот судија или јавниот обви-
нител за состојбата на местото на извршување на кривич-
но дело, елементарна непогода или несреќен случај, како и 
заради повикување на вештак или друго лице што треба 
да учествува во увидот. 

Член 44 
Овластеното службено лице може да се послужи и со 

сообраќајно средство на Југословенската народна армија 
што ќе се најде на самото место, ако нема други превозни 
средстви и ако со тоа побитно не се попречува извршува-
њето на задачите на Југословенската народна армија. Со 
сообраќајно средство на Југословенската народна армија 
во колона или транспорт овластеното службено лице 
може да се послужи по одобрение од командантот на ко-
лоната или транспортот. 

Овластено службено лице не може да се послужи со 
сообраќајно средство на службата за итна медицинска по-
мош и со сообраќајно средство на противпожарна едини-
ца или противпожарно друштво, ако тоа средство се наоѓа 
на извршување на редовна задача. 

Член 45 
За употребата на туѓо сообраќајно средство или сред-

ство за врска овластеното службено лице му издава по-

тврда на држателот на тоа средство и го поучува дека има 
право на надомест на штетата предизвикана со употреба-
та на тоа средство. 

Во потврдата за употреба на туѓо сообраќајно сред-
ство ќе се назначат податоци: за возилото кое е употребе-
но (вид, марка, регистарски број), бројот на поминати ки-
лометри, време за кое возилото било употребено и дали 
имало оштетувања на возилото за време на употребата, а 
во потврдата за употреба на туѓо средство за врска - пода-
тоци за видот на употребеното средство и за времето на 
користење. 

Член 46 
За употреба на туѓо сообраќајно средство или сред-

ство за врска овластеното службено лице ќе состави 
службена белешка, во која, покрај податоците од член 45 
став 2 на овој правилник, ќе ги наведе и причините за 
употребата. 

10. Претресување на стан и на лице 

Член 47 
Овластеното службено лице, врз основа на писмен на-

лог од непосредниот старешина, извршува наредба на су-
дот за претресување на станот и на другите простории на 
обвинетиот или на други лица, за претресување на јавни 
простории и претресување на лица. 

Во писмениот налог за извршување на наредба за 
претресување се определуваат овластените службени лица 
кои ќе извршат претресување, овластеното службено лице 
кое ќе раководи со претресувањето, записничарот - кога е 
тоа можно, и времето кога ќе се изврши претресување. 

Ако во наредбата на судот за претресување е нареде-
но претресување да се изврши веднаш и ненадејно, непос-
редниот старешина е должен тоа да го назначи во писме-
ниот налог и на тоа усно да ги предупреди овластените 
службени лица на кои им го доверува извршувањето на 
оваа наредба. 

Член 48 
Под стан, во смисла на овој правилник, се подразби-

ра секој објект што служи за домување, како и куќа за од-
мор, монтажна барака, приколка за домување и кампува-
ње, хотелска соба, бродска кабина, пловен објект кој служи 
за домување и други слични објекти. 

Под други простории, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат сите простории што држателот на стан 
ги користи за кои и да е цели, освен за домување, без оглед 
на тоа дали се или не се во состав на станот: подрумски и 
тавански простории, економски згради, простории за 
вршење на стопанска дејност и оградени дворови, просто-
рии на државни органи, на организации на здружен труд и 
на други организации и заедници и други слични просто-
рии. 

Под јавни простории, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат сите простории што се достапни индиви-
дуално не за определен круг граѓани: угостителски објек-
ти, трговски дуќани, кина, театри, спортски објекти и 
слични затворени или отворени простории. 

Член 49 
Претресување на станот и на другите простории на 

обвинетото лице или на други лица се врши заради пропа-
ѓање и фаќање на обвинетиот или заради пропаѓање траги 
за кривично дело или на предмети важни за кривичната 
постапка. 

Претресување на лице се врши заради пронаоѓање 
траги и предмети важни за кривичната постапка и опфаќа 
претресување на облеката, обувките и предметите што тоа 
лице ги носи (торби, пакети, куфери и сл.), како и преглед 
на телото заради пронаоѓање на траги важни за кривична-
та постапка. 

Член 50 1 
Претресување, по правило, вршат најмалку две ов-

ластени службени лица. 
Со претресувањето раководи овластеното лице опре-

делено во писмениот налог за извршување на наредбата за 
претресување. 
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Претресување на лице вршат само овластени службе-
ни лица што се од ист пол како и лицето кое се претресу-
ва. 

Член 51 
Претресување се врши дење. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ов-

ластеното службено лице може да врши претресување и 
ноќе ако претресувањето е започнато дење па не е доврше-
но и ако, во согласност со закон, може и без наредба од су-
дот за претресување да влезе во туѓ стан и други просто-
рии и по потреба да изврши претресување. 

Член 52 
Овластеното службено лице е должно при претресу-

вањето да обрне внимание и на предметите што немаат 
врска со кривичното дело поради кое е наредено претресу-
вање, но кои укажуваат на друго кривично дело или пре-
кршок, и за своите забележувања да го извести непосред-
ниот старешина. 

Член 53 
Овластеното службено лице е должно претресување 

на станот и лицето да врши претпазливо, не нарушувајќи 
го куќниот ред. 

Заклучените простории, мебелот и другите предмети 
овластеното службено лице ќе ги отвори сосила само ако 
нивниот држател не е присутен или ако не сака добровол-
но да ги отвори. 

Член 54 
Овластеното службено лице има право да ги легити-

мира сите лица што ќе се затекнат во станот или во други-
те простории што се претресуваат и да ги задржи до за-
вршувањето на претресувањето, но не подолго од шест 
часа. 

Член 55 
Претресување и прегледи во воена зграда ќе се из-

вршат по одобрение од надлежниот воен старешина. 
Овластеното службено лице за претресувањето на 

стан и на други простории на воено лице претходно ќе го 
извести најблискиот орган на воената полиција односно 
најблиската воена единица, ако одлагањето на претресува-
њето заради известување нема штетни последици за презе-
мањето на претресување. 

Член 56 
Пред почетокот на претресувањето, овластеното 

службено лице наредбата за претресување ќе му ја предаде 
на лицето кај кое или на кое ќе се изврши претресување. 
Пред претресувањето, овластеното службено лице ќе го 
повика лицето на кое се однесува наредбата за претресува-
ње доброволно да го издаде лицето односно предметите 
што се бараат. 

Ако овластеното службено лице во станот или во 
другите простории во кои треба да се изврши претресува-
ње не го најде лицето на кое се однесува наредбата за пре-
тресување, наредбата ќе му ја предаде на неговиот застап-
ник или на некој од возрасните домашни или соседи и ќе 
ги повика доброволно да го издадат лицето односно пред-
метите што се бараат. , 

Кога претресување се врши во простории на државни 
органи, организации на здружен труд или други организа-
ции и заедници, овластеното службено лице наредбата за 
претресување ќе му ја предаде на одговорното лице и ќе 
го повика доброволно да го издаде лицето односно пред-
метите што се бараат. 

Член 57 
По исклучок од одредбите на член 56 од овој правил-

ник, овластеното службено лице може да пристапи кон 
претресување и без претходно предавање на наредбата, ка-
ко и без претходно повикување за предавање на лице или 
предмети ако претпостави вооружен отпор, ако е нареде-
но претресување да се изврши веднаш и ненадејно и ако 
претресувањето ќе се изврши во јавни простории. 

Член 58 
Овластеното службено лице ќе го повика држателот 

на станот и другите простории да присуствува на претре-
сувањето, а ако е тој отсутен, ќе го повика неговиот за-
стапник или некој од возрасните домашни или соседи. 1 

Кога претресување се врши во простории на државни 
органи, организации на здружен труд или други организа-
ции и заедници, овластеното службено лице ќе го повика 
одговорното лице да присуствува на претресувањето. 

Член 59 
Сојузниот секретаријат на погоден начин ги известу-

ва обвинителот и бранителот за претресувањето на станот 
и другите простории на обвинетиот, освен кога постои 
опасност од одлагање односно кога на бранителот му е ус-
кратено правото да присуствува на претресувањето на 
станот или другите простории од посебни причини за од-
браната или безбедноста на земјата. 

Ако обвинителот или бранителот на кои им е упате-
но известување за претресување на стан и други просто-
рии не се присутни, претресување ќе се изврши во нивно 
отсуство. 

Член 60 
Овластеното службено лице е должно при претресу-

вањето да обезбеди присуство на двајца полнолетни граѓа-
ни како сведоци. 

За сведоци при претресувањето на лице се земаат ли-
ца од ист пол како и лицето кое ќе се претресува. 

Член 61 
Овластеното службено лице за сведоци при претресу-

вањето не може да земе службени лица на судот, јавното 
обвинителство и органот за внатрешни работи, лица кои, 
во смисла на сојузниот закон со кој се уредува кривичната 
постапка, не можат да се сослушат како сведоци, како ни 
лица што се во работен однос кај органите, организациите 
и заедниците кај кои се врши претресување. 

Овластеното службено лице е должно да го предупре-
ди брачниот другар на обвинетиот, сродниците на обвине-
тиот по крв во права линија, сродниците во странична ли-
нија заклучно со трет степен, сродниците по тезбина за-
клучно со втор степен, како и посвоеникот и посвоителот 
на обвинетиот дека не мораат да сведочат при претресува-
њето. 

Предупредувањето од став 2 на овој член и одгово-. 
рот се внесуваат во записникот за претресувањето. 

Член 62 
Пред почетокот на претресувањето, овластеното 

службено лице ќе ги предупреди сведоците да внимаваат 
како се врши претресувањето и дека имаат право пред 
потпишувањето на записникот за претресувањето да ста-
ват свои приговори ако сметаат дека содржината на запис-
никот не е точна. 

Овластеното службено лице е должно да обезбеди 
присуство на сведоци при сите дејствија во текот на пре-
тресувањето. 

Член 63 
За претресувањето на стан или лице се составува за-

писник. 
Записникот за претресувањето се составува истовре-

мено кога се врши претресувањето, а ако тоа не е можно -
непосредно по него. 

Член 64 
Во записникот за претресувањето се внесува: називот 

на Сојузниот секретаријат, личните податоци на лицето 
кај кое или на кое се врши претресување, местото каде 
што се врши претресувањето, денот и часот кога е почна-
то и завршено претресувањето, имињата и презимињата 
на присутните лица и во кое својство присуствуваат и на-
значувањето на кривичниот предмет по кој се презема пре-
тресување. 

Во записникот се внесуваат сите податоци во врска со 
лишувањето од слобода на обвинетиот односно пронаоѓа-
њето на траги или предмети важни за кривичната постап-
ка, а особено податоци кои се важни за утврдување на 
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идентичноста на одделни предмети, како што се опис, ме-
ри и големина на предметите или трагите, каде се најдени, 
од кого се одземени и под кои околности (сокриени, фрле-
ни, доброволно предадени и сл.), а ако се направени скици, 
цртежи, планови, фотографии, филмски снимки и сл., тоа 
ќе се внесе и приклучи кон записникот. 

Во записникот ќе се внесат и точно ќе се назначат 
предметите и исправите што привремено се одземаат. 

Ако претресувањето не можело да се изврши без пре-
кин, во записникот ќе се назначи денот и часот кога наста-
нал прекин, како и денот и часот кога се продолжува пре-
тресувањето. 

Во записникот се внесуваат и приговорите на лицето ' 
кај кое или на кое се врши претресување, како и пригово-
рите на сведоците. 

Во записникот ќе се назначи и дали лицето кај кое 
или на кое се врши претресување е предупредено дека има 
право да го прочита записникот или да бара да му се про-
чита и дали записникот е прочитан. 

Член 65 
Записникот за претресувањето го потпишува лицето 

кај кое или на кое се врши претресување, овластеното 
службено лице кое раководело со претресувањето, лицата 
кои присуствувале на претресувањето како сведоци и за-
писничарот. 

Ако лицето кај кое или на кое се врши претресување 
одбие да го потпише записникот, записничарот или овлас-
теното службено лице кое раководи со претресувањето ќе 
го забележи тоа во записникот и ќе ја наведе причината за 
одбивање. 

Член бб 
Записникот за претресувањето го пишува записни-

чар, а ако тоа не може да се обезбеди, записникот го пишу-
ва овластеното службено лице кое раководи со претресу-
вањето. 

Кога записникот го пишува записничар, записникот 
се составува на тој начин што овластеното службено лице 
кое презема претресување гласно му кажува на записнича-
рот што ќе внесе во записникот. 

Записникот мора да се води уредно, во него не смее 
ништо да се брише, да се додава или да се менува. Пре-
цртаните места мораат да останат читливи. 

Сите преиначувања, исправки и додатоци се внесува-
ат на крајот од записникот и мора да ги заверат лицата 
што го потпишуваат записникот. 

Член 67 
Ако записникот не го пишува записничар, овластено-

то службено лице кое раководи со претресувањето е 
должно на лицето кај кое или на кое се врши претресува-
ње до му го прочита записникот и тоа да го назначи во за-
писникот. 

Член 68 
Записникот за претресување може да се пишува и на 

пропишан образец. 

11. Влегување во туѓ стан и во други простории 
Член 69 

Овластеното службено лице може и без наредба на су-
дот да влезе во туѓ стан и во други простории и по потре-
ба да изврши претресување ако тоа го сака држателот на 
станот, ако некој вика на помош, ако е потребно да се ли-
ши од слобода сторител на кривично дело кој е затекнат 
на дело, заради безбедност на луѓето и имотот, ако во стан 
или во друга просторија се наоѓа лице кое по наредба на 
надлежниов државен орган треба да се притвори или при-
нудно да се доведе, или кое се скрило тука од гонење, или 
ако е очигледно дека поинаку не би можеле да се обезбедат 
докази. 

Член 70 
Овластеното службено лице за влегувањето во туѓ 

стан во случаите од член 69 на овој правилник ќе му изда-
де на држателот на станот веднаш потврда, во која ќе ја 
назначи причината за влегување во станот односно во 
други простории. 

Член 71 
Ако во туѓ стан или просторија е извршено и претре-

сување, овластеното службено лице е должно да постапува 
на начинот пропишан со одредбите на член 50 став 3 и чл. 
52 до 68 на овој правилник, освен одредбите кои се однесу-
ваат на предавањето на наредбата за претресување и из-
вестувањето на тужителот и бранителот. 

Член 72 
По исклучок, претресување од член 69 ria овој пра-

вилник може да се изврши и без присуство на сведоци ако 
неможе да се обезбеди нивно присуство, а постои опасност 
од одлагање. 

Овластеното службено лице е должно причините за 
претресување без присуство на сведоци да ги назначи во 
записникот. 

Член 73 
Овластеното службено лцие е должно на непосредни-

от старешина веднаш да му поднесе писмен извештај за 
секое влегување во туѓ стан или други простории. 

Кога при влегувањето во туѓ стан или други просто-
рии е извршено претресување без наредба на судот за пре-
тресување, овластеното службено лице е должно за тоа 
веднаш да му поднесе писмен извшетај и на истражниот 
судија, а ако постапка уште не се води - на надлежниот ја-
вен обвинител. 

12. Привремено одземање на предмети 

Член 74 
Овластеното службено лице може привремено да 

одземе предмети кои според кривичниот закон треба да се 
одземат или кои можат да послужат како доказ во кривич-
ната постапка и пред поведувањето истрага ако постои 
опасност од одлагање. 

Член 75 
При претресувањето на стан или на лице по наредба 

на судот, овластеното службено лице ќе ги одземе привре-
мено предметите и исправите што се во врска со целта за 
претресувањето во одделен случај. 

Ако при претресувањето на стан или на лице овласте-
ното службено лице најде предмети кои немаат врска со 
кривичната псотапка поради која е наредено претресува-
ње, но кои укажуваат на друго кривично дело за кое се го-
ни по службена должност, ќе ги опише во записникот и 
привремено ќе ги одземе. 

За одземањето на предметите од став 2 на овој член 
Сојузниот секретаријат веднаш ќе го извести јавниот об-
винител, заради поведување кривична постапка. 

Член 76 
При одземањето на предмети овластеното службено 

лице ќе назначи каде се пронајдени и ќе ги опише, а по по-
треба и на друг начин ќе обезбеди утврдување на нивната 
идентичност. 

Ако привремено одзема списи кои можат да по-
служат како доказ, овластеното службено лице ќе ги попи-
ше. Ако тоа не можно, списите ќе се стават во обвивка и ќе 
се запечатат. Сопственикот на списите може да стави на 
обвивката и свој печат. 

,Член 77 
Овластеното службено лице е должно одземените 

предмети односно исправи веднаш да ги однесе. 
Ако одделни предмети не можат да се однесат вед-

наш, овластеното службено лице е должно да организира 
нивни превоз. 

Одземените предмети односно исправи се чуваат во 
Сојузниот секретаријат до предавањето на судот односно 
до враќањето на сопственикот. 

Член 78 
Овластеното службено лице е должно за секое одзе-

мање на предмети или исправи веднаш да му издаде пис-
мена потврда на лицето од кое се одземени предметите 
или исправите. 
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13. Увид и вештачење 

Член 79 
Ако истражниот судија не е во можност веднаш да из-

лезе на самото место, овластеното службено лице може са-
мо да изврши увид и да определи потребни ве,штачења. 

Член 80 
За извршениот увид и определувањето на потребни 

вештачења овластеното службено лице ќе му поднесе пис-
мен извештај на непосредниот старешина. 

За се што е преземено при увидот Сојузниот секрета-
ријат без одлагање ќе го извести јавниот обвинител. 

14. Преземање на други истражни дејствија 

Член 81 
Овластените службени лица преземаат и други ис-

тржани дејствија што на Сојузниот секретаријат му ги до-
верил истражниот судија или јавниот обвинител по налог 
на сојузниот секретар или на раководниот работник што 
тој ќе го овласти. 

III. НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДРУГИ МЕРКИ И 
ДЕЈСТВИЈА 

1. Давање предупредување 

Член 82 
Овластените службени лица се должни да ги предуп-

редат лицата за околностите што ја загрозуваат нивната 
лична сигурност, живот или имот, како и за постоењето на 
некоја општа опасност. 

Член 83 
Овластеното службено лице е должно да го предупре-

ди и лицето за кое ќе оцени дека со своето однесување 
може да го наруши јавниот ред и мир или да го доведе во 
опасност својот живот или'животот и личната сигурност 
на друго лице, како и кога оправдано се очекува дека тоа 
лице би можело да стори или да предизвика друго лице да 
стори прекршок или кривично дело. 

Член 84 
Предупредувањето се дава усно, со светлосен или 

друг знак, со звук на свирка или на друг начин и мора да 
биде јасно и кратко. ? 

Предупредувањето што се дава со звук на свирка се 
дополнува со давање на соодветен знак или со усно пред-
упредување. 

Кога начинот на давање определени предупредувања 
е пропишан со закон или со друг пропис, овластеното 
службено лице ги дава тие предупредувања на пропиша-
ниот начин. 

2. Собирање на известувања 

Член 85 
Овластеното службено лице, заради пронаоѓање на 

сторител на кривично дело, откривање и обезбедување на 
траги за кривично дело и на предмети што можат да по-
служат како доказ, може да ги бара од граѓаните, државни-
те органи, организациите на здружен труд и други органи-
зации и заедници сите известувања што би можеле да ко-
ристат за успешно водење на кривичната постапка. 

Член 86 
Овластеното службено лице е должно на граѓанинот 

односно на одговорното лице во државен орган, организа-
ција на здружен труд и во друга организација и заедница 
да му ги соопшти претходно причините поради кои од не-
го се бараат известувања. 

Овластеното службено лице ќе му даде можност на 
лицето од кого бара известување во несмеќавано излагање 
да ги изнесе своите забележувања и сознанија за околнос-
тите за кои се собираат известувања. Потоа овластеното 
службено лице, по потреба, ќе поставува прашања заради 
проверување, дополнување и разјаснување. 

За разговорите заради собирање на известување ов-
ластеното службено лице ќе состави службена белешка. 

3. Преглед на превозни средства, патници и багаж 

Член 87 
Овластеното службено лице, заради пронаоѓање на 

сторител на кривично дело, откривање на траги за кривич-
но дело и на предмети, кои можат да послужат како доказ, 
може да изврши потребен преглед на превозни средства, 
патници и багаж. 

Член 88 
На прегледот на превозни средства, патници и багаж 

согласно се применуваат одредбите на овој правилник за 
влегување во туѓ стан и други простории и за претресува-
ње на стан и лица без наредба на судот. 

За извршениот преглед на превозно средство, патни-
ци и багаж, како и за предметите што се пронајдени или 
одземени, овластеното службено лице ќе состави службена 
белешка. 

4. Ограничување на движењето на определен простор или 
објект 

Член 89 
Движењето на лица на определен простор или објект 

се ограничува заради пронаоѓање и лишување од слобода 
на сторители на кривични дела или на соучесници, прона-
оѓање и обезбедување на траги за кривично дело и на 
предмети кои можат да послужат како доказ, како и зара-
ди собирање на сите известувања што би можеле да корис-
тат за успешно водење на кривичната постапка. 

Движењето на лица на определен простор се ограни-
чува и заради спроведување на општи мерки за заштита 
на здравјето на населението. 

Како простор, во смисла на став 1 од овој член, се 
сметаат плоштади, улици, патишта, паркови, полиња, шу-
ми, делови на море, реки, езера и сл. 

Како објекти, во смисла на став 1 од овој член, се сме-
таат станбени и деловни згради, хотели и други туристич-
ки и угостителски згради и објекти, кампови, фабрики, по-
стројки и други згради кои служат за вршење на определе-
ни дејности и сл. 

Член 90 
Одлука за ограничување на движењето на определен 

простор или објект донесува сојузниот секретар или рако-
водниот работник што тој ќе го овласти. 

Во одлуката од став 1 на овој член се определува ов-
ластеното службено лице кое ќе раководи со извршување-
то на службените задачи и работи во врска со ограничува-
њето на движењето на определен простор или објект. 

Овластеното службено лице кое раководи со извршу-
вањето на службените задачи и работи го утврдува планот 
за извршување на службените задачи и работи по одобре-
ние на сојузниот секретар или на раководниот работник 
што ќе го овласти тој. 

Член 91 
По исклучок од одредбите на член 90 став 1 од овој 

правилник, овластеното службено лице може да го огра-
ничи движењето на лица на определен простор или објект 
и без одлуке на сојузниот секретар или на раководниот ра-
ботник што ќе го овласти ТОЈ, ако се затече на местото на 
извршување на кривично дело за кое се гони по службена 
должност. 

Член 92 
Движењето на определен простор или објект може да 

се ограничи најмногу онолку колку што е неопходно за из-
вршување на службената задача или работа. 

Члан 93 
Органичувањето на движењето на определен простор 

или објект се состои во забрана на пристап до определени-
от простор или објект односно во забрана на напуштање 
на определен простор или објект без одобрение од овлас-
теното службено лице. 
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Член 94 
Овластеното службено лице кое раководи со извршу-

вањето на службените задачи и работи во врска со ограни-
чувањето на движењето на определен простор или објект 
ќе состави службена белешка за фактите и околностите 
што се утврдени притоа, а можат да бидат од интерес за 
кривичната постапка, како и за предметите што се пронај-
дени или одземени. 

5. Преглед на објекти и простории на државните органи, 
организации на здружен труд и дру^и организации и заед-
ници и остварување увид во нивна определена документа-

ција 
Член 95 

Овластеното службено лице може да изврши преглед 
на определени објекти и простории на државни органи, 
организации на здружен труд и други организации и заед-
ници и увид во нивните деловни книги и друга документа-
ција заради откривање и обезбедување на траги за кривич-
но дело и на предмети што можат да послужат како доказ, 
како и заради собирање на сите известувања што би 
можеле да користат за успешно водење на кривичната по-
стапка. 

Преглед на објектите и просториите и увид во делов-
ните книги и другата документација се врши во присуство 
на одговорното лице на органите и организациите. 

Член 96 
Преглед на воени објекти и простории и увид во де-

ловните книги и другата документација на воени органи 
можат да се вршат само со претходно одобрение од над-
лежниот воен старешина. 

Член 97 
Ако државен орган или организација која не врши ис-

клучиво стопанска дејност ускрати покажување на опреде-
лени списи и други исправи, овластеното службено лице е 
должно таквите списи и исправи да гии издвои и запечати 
и за тоа вендаш да го извести надлежниот орган. 

Член 98 
За извршениот преглед на објектите и просториите и 

за увидот во деловните книги и другата документација, ка-
ко и за предметите што се тогаш пронајдени или одземни, 
овластеното службено лице ќе состави службена бележна. 

б. Спроведување на лица 
Член 99 

Како спроведување на лица, во смисла на овој пра-
вилник, се смета кога едно лице или повеќе лица треба да 
се приведат и да му се предадат на органот за внатрешни 
работи или на друг надлежен орган надвор од местото од 
,каде почнува спроведувањето. 

Спроведувањето, по правило, се врши непосредно до 
органот до кој лицето треба да се приведе. 

Не можат да се спроведуваат болни и изнемоштени 
лица, ниту бремени жени неспособни за патување, освен 
ако нивно приведување се бара изречно. 

Член 100 
Спроведување на лица, по правило, се врши со посеб-

но превозно средство. 
Лицето што се спроведува со превозно средство за ја-

вен сообраќај, секогаш кога е тоа можно, треба да биде 
одовено од другите патници. Овластеното службено лице 
е должно да преземе потребни мерки за заштита на безбед-
носта на другите патници и на сообраќајното средство со 
кое се вршИ спроведување. 

Члан 101 
Спроведување на лица, по правило, вршат работници 

на милицијата во униформа. 
Бројот на работници на милицијата кои вршат спро-

ведување се определува зависно од начинот на спроведу-
вање, бројот и степенот на опасноста на лицата што се 
спроведуваат, траењето на спроведувањето и во зависност 
од други околности. 

Старешината кој наредува спроведување е должен 
овластените службени лица кои вршат спроведување пре-
тходно да ги запознае со степенот на опасноста на лицата 
што ги спроведуваат, а ако се во прашање лица за кои по-
стојат законски услови за употреба на огнено оружје зара- ^ 
ди спречување на бегство, должен е тоа да го наведе во на-
логот за спроведување. 

Пред почетокот на спроведувањето овластеното 
службено лице ќе изврши претресување на лицето што се 
спроведува. 

Член 102 
Овластените службени лица кои вршат спроведување 

се одговорни за безбедноста на лицата што ги спроведува-
ат и се должни да! го одбијат секој напад или обид за напад 
врз нив, како и обид на трети лица да ги ослободат. 

Овластеното службено лице му го предава лицето 
што го спроведува на органот до КОЈ е упатено според на-
логот за спроведување, а неговите предмети - според спи-
сокот. За предавањето на лицето и на неговите предмети 
му издава потврда на овластеното службено лице. 

Член 103 
Овластеното службено лице кое вршело спроведува-

ње му поднесува извештај на старешината за предавањето 
на лицето и на неговите предмети на надлежниот орган. 
Кон извештајот се приложува потврдата за предавањето 
на лицето и предметите. 

7. Спроведување на експедирани лица 

Член 104 
Спроведување на екстрадирани лица се врши врз ос-

нова на писмен налог на сојузниот секретар или на рако-
водниот работник што тој ќе го овласти. 

Член 105 
При преземањето на екстрадирано лице од претстав-

ник на странски орган за безбедност, овластеното службе-
но лице е должно да го провери неговиот идентитет и со 
список да ги прими неговите исправи, пари и други пред-
мети. 

Овластеното службено лице ќе му го предаде екстра-
дираното лице, неговите исправи и пари и другите пред-
мети на органот за внатрешни работи надлежен по место-
то на преземањето на тоа лице. 

За примопредавањето на екстрадирано лице, на него-
вите исправи и пари и други предмети ќе се состави запис-
ник. 

Член 106 
Овластеното службено лице е должно странецот чие 

издавање е дозволено да го спроведе до границата и на до-
говореното место да им го предаде на органите на стран-
ската држава која барала издавање. 

За примопредавањето на странци на органи на стран-
ска држава ќе се состави записник. 

Член 107 
Спроведување на екстрадирано лице и на странец чие 

издавање е дозволено, како и спроведување на странец 
преку територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се врши на начинот пропишан со овој 
правилник. 

8. Откривање на кривични дела, пронаоѓање и фаќање на 
нивните сторители 

Член 108 
Овластените службени лица се должни да работат на 

откривање на кривични дела за кои се гони по службена 
должност и на пронаоѓање и фаќање на сторителите на 
тие дела, како и сторителите на тие дела да им ги преда-
дат на надлежните органи. 

Ако постојат основи за сомневање дека е извршено 
кривично дело за кое се гони по службена должност, ов-
ластените службени лица се должни да преземат потребни 
мерки заради откривање на сторителот на кривичното де-
ло и спречување на сторителот или соучесниците да се 
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сокријат или побегнат, откривање или обезбедување на 
трагите за кривично дело и на предмети кои можат да по-
служат како доказ во кривичната постапка и собирање на 
сите известувања што би можеле да користат за успешно 
водење на кривичната постапка. 

Член 109 
Основи за сомневање дека е извршено кривично дело 

постојат кога од кривичната пријава или од известување-
то до кое Сојузниот секретаријат или овластеното службе-
но лице дошле на друг начин, може да се претпостави дека 
применото известување е вистинско и дека овозможува во 
целост да се согледаат настанот и начинот на однесување 
на познато или непознато лице во кој веројатно се наоѓаат 
елементи на кривично дело. 

Член 110 
Се смета, во смисла на овој правилник, дека сторите-

лот на кривично дело е познат кога врз основа на собрани-
те докази и известувања е во толкава мера основано сом-
нението дека определено лице е сторител на кривичното 
дело. 

Член 111 
Кога врз основна на почетни сознанија се претпоста-

вува дека е извршено кривично дело за кое се гони по 
службена должност и дека на местото на настанот можат 
и треба да се преземат мерки и дејствија заради разјасну-
вање на фактичката состојба, пронаоѓање и обезбедување 
на траги за кривичното дело и на предмети што можат да 
послужат како докази, сојузниот секретар или раководни-
от работник што тој ќе го овласти може да упати на мес-
тото на настанот овластено службено лице. Сојузниот сек-
ретаријат е должен за излегувањето на овластеното 
службено лице на самото место да го извести, по телефон 
или со други погодни средства, надлежниот истражен су-
дија и јавниот обвинител на чие подрачје се наоѓа местото 
на настанот. 

Овластеното службено лице е должно да го извести 
истражниот судија односно јавниот обвинител и во случај 
кога треба да се сослуша лице кое се наоѓа во непосредна 
опасност по живот, а неговиот исказ може да биде од бит-
но значење за успешно водење на кривичната постапка. 

Член 114 
Усна кривична пријава поднесена во службените про-

стории на Сојузниот секретаријат се прима на записник. 
За приемот на усна кривична пријава поднесена над-

вор од службените простории на Сојузниот секретаријат 
овластеното службено лице ќе состави записник, а ако тоа 
не е можно - службена белешка. 

Записникот за приемот на кривичната пријава го пот-
пишуваат овластеното лице, подносителот на пријавата и 
записничарот. 

Член 115 
Во записникот односно во службената белешка за 

приемот на усна кривична пријава се внесуваат, особено, 
следните податоци: 

1) лични податоци за подносителот на пријавата; 
2) опис на настанот (како, кога и каде подносителот 

на пријавата узнал за настанот односно за трагите на кри-
вичното дело; што забележал односно какви траги нашол; 
од кои факти заклучува дека е извршено кривично дело: 
време на извршувањето на кривичното дело - датум, ден 
во неделата и час; место на извршувањето - улица, куќен 
број, кат и поблиска ознака на местото: целосен опис на 
начинот на извршување и средства употребени за извршу-
вање на кривичното дело); 

3) попис и опис на украдените предмети (поединечно 
и детаљно) и приближна висина на штетата'; 

4) дали подносителот на пријавата се сомнева дека 
некое лице е извршител или соучесник во извршувањето 
на кривичното дело, а особено дали тоа со сигурност го 
тврди и врз основа на што, или тоа само му се чини веро-
јатно; лични податоци или личен опис и други податоци 
за лицето за кое подносителот на пријавата се сомнева де-
ка е сторител или соучесник, како и податоци за кругот на 
лица од кој е тоа лице; 

5) докази со кои се потврдува изјавата на подносите-
лот на пријавата (кај материјалните докази се наведуваат 
предметите, трагите и други доказн,“а за сведоците - ни-
вните лични податоци). 

По“дносителот на пријавата кој е оштетен со кривич-
ното дело ќе се поучи за имотноправното барање, а него-
вата изјава ќе се внесе во записникот односно во службена-
та забелешка. 

Член 112 
За почетното сознание дека е извршено кривично де-

ло со основни податоци за настанот, излегувањето на са-
мото место, како и за Известувањето на истражниот судија 
и јавниот обвинител, овластеното службено лице составу-
ва службена белешка. 

9. Примање и постапување по кривична пријава 

Член 113 
Како кривична пријава се смета секое известување да-

дено со писмена или со усна изјава, со цел да се укаже на 
постоењето на кривично дело за кое се гони по службена 
должност или по приватна тужба односно да се предизви-
ка (поведе) кривично гонење, без оглед на останатата 
содржина на известувањето. 

Сојузниот секретаријат и овластените службени лица 
се должни да ја примат кривичната пријава што им е под-
несена и веднаш да му ја достават на јавниот обвинител. 
Ако било нужно без одлагање да се излезе на самото место 
или да се преземат други итни мерки, кривичната пријава 
ќе му се достави на јавниот обвинител непосредно по пре-
земањето на тие мерки. 

Не се смета како кривична пријава, во смисла на овој 
правилник, писмена односно усна изјава што на Сојузни-
от секретаријат му е поднесена по повод кривично дело за 
кое се гони по приватна тужба, ако не ја поднесел оштете-
ниот, неговиот законски застапник или лице кое по смртта 
на оштетениот може да поднесе тужба. 

Применото писмено по повод кривично дело за кое 
се гони по приватна тужба, ќе му се достави на надлежни-
от суд и за тоа ќе се извести подносителот, а ако се дава 
усна изјава - подносителот ќе се поучи за правото да под-
несе тужба до судот. 

10. Поднесување на кривична пријава 

Член 116 
Кривичната пријава се поднесува против познат или 

непознат сторител на кривично дело, со тоа што, ако не 
постојат основи за сомневање кој е сторител, се поднесува 
кривична пријава против непознат сторител. 

Кривичната пријава содржи битни податоци за на-
станот, докази за кривичното дело и сторителот, подато-
ци за преземените мерки и дејствија и податоци за мерки-
те и дејствијата што ќе се преземат. 

Кривичната пријава што ја поднесува овластеното 
службено лице ги содржи особено следните податоци: 

1) кој и кога го соопштил настанот, освен податоци 
за изворот на информацијата ако соопштувањето на тој 
податок би било штетено за поединец или за организаци-
јата на здружен труд или друга организација; 

2) дали непосредно откако се дошло до почетни соз-
нанија се излегло на самото место, кога и кој го сторил 
тоа; 

3) кои мерки и дејствија се преземени на самото мес-
то, а посебно: 

а) дали се добиени известувања од граѓани, со назна-
чување на личните податоци на граѓаните што ги дале и 
дали граѓанинот за кого е веројатно дека знае за важни 
факти одбил да даде известувања; 

б) дали е извршено привремено одземање на предме-
ти, број на издадената потврда и каде се наоѓаат тие пред-
мети, со образложение во што се состоела опасноста од 
одлагањето поради која привремено одземање на предме-
тите е извршено без наредба; 

в) дали е извршено претресување на стан, други про-
стории или лица, со наведување на причините поради кои 
требало да се изврши претресување без наредба и какви 
резултати се постигнати со претресувањето; 
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г) дали увид извршил истражниот судија или овлас-
теното службено лице, како и дали и кој вршел вештачење 
и по чија наредба; 

д) дали од самото место одделни лица се упатени кај 
истражниот судија заради сослушување или се задржани 
до неговото доаѓање ; 

ѓ) дали на самото место се преземени други мерки, за 
која цел и со кој резултат; 

4) кои мерки и дејствија се преземени надвор од по-
стапувањето на самото место, а посебно мерките и деј-
ствијата од одредбите под а) до ѓ) на точка 3 од овој став; ч 

5) врз основа на кои факти се заклучува дека постојат 
основи за сомневање дека е извршено кривично дело и 
фактичка опис на кривичното дело за кое се сомнева дека 
е извршено, а посебно: 

а) дали е спорен обемот на криминалната активност 
(дали постои веројатност дека сторителот на пријавеното 
кривично дело извршил и други кривични дела или дека 
имал сооучесник); 

6) дали е спорно постоењето на кривично дело пора-
ди намалена доказна вредност на изворите на сознанија 
(не е сигурно дали е вистинско сето она што е познато за 
случајот) поради спорност и недостиг на пресудни факти 
(за случајот не се знае толку за да може постоењето на 
кривично дело да се смета како неоспорно) или поради 
спорноста на правната квалификација на фактите (постое-
њето на кривично дело зависи од правната оцена на случа-
јот, зашто во делото се стекнуваат обележја на кривично 
дело и прекршок); 

б) лични податоци за лицето за кое се сомнева дека е 
сторител на кривичното дело, со причини врз кои се засно-
ва сомнението; 

7) кои исправи (потврда за привремено одземање на 
предмети, потврда за влегување во стан и други просто-
рии, записник за претресувањето, записник за увидот и 
др.) се приложуваат кон кривичната пријава. 

Во кривичната пријава против познат сторител се 
внесуваат следните лични податоци: име и презиме и пре-
кар на сторителот; дше и презиме на родителите, момин-
ско презиме на мајката, место на раѓање, живеалиште и 
адреса на станот, ден, месец и година на раѓање, народ-
ност, државјанство, дали поседува патна исправа и назив 
на органот кој ја издал таа исправа, занимање, семејни 
околности, дали е писмен, каква школа завршил, дали, ка-
де и кога служел војска, дали имал чин на резервен офицер 
или помлад офицер односно класа на резервен воен 
службеник, дали се води во воената евиденција и кај кој 
воен орган, дали е одликуван, каква му е имотната состој-
ба, дали, кога и за што е осудуван и дали и кога ја издржал 
изречената казна, дали против него се води постапка за не-
кое друго кривично дело, а ако е малолетен - кој е закон-
ски застапник. Во пријавата ќе се назначи и дали пријаве-
ниот се наоѓа на слобода, во притвор што го определил 
органот за внатрешни работи или е спроведен кај ис-
тражниот судија и кога е тоа сторено. 

Во кривичната пријава, по правило, не се повторува-
ат податоците што ги содржат прилозите. 

Член 117 
Кон кривичната пријава се доставуваат предметите, 

екипите, фотографиите, прибавените извештаи, списите за 
преземените мерки и дејствија, службените забелешки, из-
јавите и други материјали што можат да бидат од корист 
за успешно водење на кривичната поетика. 

Ако пријавениот е лишен од слобода и спроведен кај 
истражниот судија, еден примерок на пријавата и прило-
зите му се доставува и на истражниот судија. 

Член 118 
По поднесувањето на кривична пријава Сојузниот 

секретаријат и овластените службени лица, во случај на 
потреба, ќе продолжат со собирање на известувања и пре-
земање на потребни мерки и дејствија заради утврдување 
на сторителот односно соучесникот и на други кривични 
дела на познат сторител. 

За сите сознанија, мерки и истражни дејствија што се 
преземени по поднесувањето на'кривична пријава, Сојуз-
ниот секретаријат е должен извештајот, со прилозите, да 
му го достави на јавниот обвинител како дополнение на 
кривичната пријава. Ако е во пршаање лице против кое е 
поведена истрага, извештајот му се доставува на ис-
тражниот судија. 

Член 119 
Овластените службени лица преземаат мерки и деј-

ствија од чл. 85 до 103 на овој правилник врз основа на 
писмен налог на непосредниот старешина, ако со овој пра-
вилник не е определено поинаку. 

По исклучок, овластеното службено лице може мер-
ките и дејствијата од став 1 на овој член да ги преземе и 
без писмен налог на непосредниот старешина ако постои 
опасност од одлагање, што посебно ќе се назначи во 
службената белешка, односно во записникот за преземање 
на соодветни мерки и дејствија. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
Ако со овој правилник не е пропишан начинот на 

примена на определено овластување односно начинот на 
преземање на определена мерка и дејствие или начинот на 
примена на овластување односно на преземање мерки и 
дејствија под определени околности, овластените службе-
ни лица се должни да постапуваат во согласност со зако-
нот и другите прописи и со начелата на законикот, раци-
оналност и ефикасност, водејќи сметка за интересите на 
безбедноста и за правата и должностите на работните луѓе 
и граѓаните, на државните органи, организациите на 
здружен труд и другите организации и заедници. 

Член 121 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 021-84/3 
1 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

720. 
Врз основа на член 67 став 2 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана и со 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО КРАЈБРЕЖНОТО 
МОРЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за вршење на подводни активности 

во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80), 
во член 12 став 1 во уводната реченица зборовите: „до 
10.000" се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 100.000". 

Во став 2 зборовите: „до 3.000" се заменуваат со збо-
ровите: „од 5.000 до 50.000". 

Член 2 
Во член 13 став 1 во уводната реченица зборовите: 

„до 3.000" се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 
50.000". 

а Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 288-1-2/41 
22 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 
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721. 
\ Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спо-

годба за регулирање на лекувањето на осигуреници на 
СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85 и 
24/87), Советот на Сојузот на заедниците на здравствено-
то осигуравање и здравството на Југославија на седница-
та, одржана на 17 јуни 1987 година, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ НА СФРЈ ЗАБОЛЕНИ ОД КАРДИОВАСКУЛАР-
НИ ЗАБОЛУВАЊА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за ди-

јагностичка обработка во нашите здравствени центри на 
осигуреници заболени од кардиоваскуларни заболувања 
пред упатувањето на операција на срцето или на големите 
крвни садови во странство, медицинските индикации за 
користење на кардиохируршки услуги во странски здрав-
ствени институции, медицинската документација на оси-
гурениците во врска со заболувањата поради кои се упату-
ват на лекување во странство, здравствените институции 
во странство во кои првенствено треба да се упатуваат 
осигуреници заболени од кардиоваскуларни заболувања и 
основните елементи на договорите што се склучуваат со 
здравствените институции во странство во кои се упатува-
ат заболените осигуреници. 

Член 2 
Под лекување во странство, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира: консултативен преглед, амбулан-
тно-поликлиничко лекување, стационарно лекување и упа-
тување на контролен преглед. 

Член 3 
Осигуреник кој боледува од кардиоваскуларно забо-

лување може да се упати на лекување во странска здрав-
ствена институција само ако претходно е извршена ком-
плетна (неинванзивна и инванзивна) дијагностика во на-
шата земја. 

Член 4 
Дијагностичка обработка на заболениот осигуреник 

пред упатувањето во странство, вршат кадровски и тех-
нички комплетно опремени кардиоваскуларни центри во 
нашата земја. 

Член 5 
Кардиоваскуларните центри од член 4 на овој пра-

вилник обезбедуваат потполна медицинска документација 
врз основа на која може да се изврши: процена на потреба-
та за вршење на кардиохируршки захват, процена на ризи-
кот од зафатот и процена на евентуалната потреба за упа-
тување на лекување во странство. 

Член 6 

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упа-
ти во соодветна странска здравствена институција заради 
дијагностика ако комплетната дијагностика не може да се 
изврши во нашата земја. 

Член 7 
Пред упатувањето на заболениот осигуреник на леку-

вање во сранство е потребно во здравствените центри во 
нашата земја да се санират сите жаришта и интеркурен-
тните заболувања на осигуреникот што можат да го од-
ложат почетокот на лекувањето во странство. 

Член 8 
На лекување во странство заради изведување на кар-

диохируршки зафати можат да се упатат: 
1) Заболени осигуреници кај који е неопходен мошне 

комплициран хируршки зафат со исклучително висок хи-
руршки ризик (што бара специјална опрема за контрола 
на хемодинамиката и посебна обученост и искуства на 

кардиорирушка екипа), а кај кои со интервенција во стран-
скиот центар можат подоцна да се очекуваат значително 
подобри резултати; 

2) Заболени осигуреници кај кои е индициран комби-
ниран хируршки зафат на отворено срце и на големите 
крвни садови со висок ризик од интервенција; 

3) Заболени осигуреници кај кои е неопходна урген-
тна интервенција кои, поради недостиг не потрошен мате-
ријал не можат да се оперираат во здравствените центри 
во нашата земја; 

4) Заболени осигуреници чија здравствена состојба не 
дозволува долго чекање на листата за операција во наши-
те здравствени центри; 

5) Заболени осигуреници со мошне сложени вродени 
срцеви мани. 

Член 9 
Контролните прегледи на заболените осигуреници 

лекувани во странски здравствени институции се вршат во 
соодветните високоспецијализирани кардиоваскуларни 
центри во нашата земја. 

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упа-
ти на контролен преглед во странска здравствена институ-
ција во која е лекуван во случај на компликации и потреби 
од евентуална реинтервенција што се проценуваат на ист 
начин и по постапката како и кај претходното упатување. 

Член 10 
Осигурениците заболени од кардиоваскуларни забо-

лувања би требало да се упатуваат на оперативно лекува-
ње првенствено во афирмираните здравствени институции 
во странство, водејќи сметка за очекуваниот ефект и еко-
номичноста не лекувањето. 

Член 11 
Со странските здравствени институции, во кои се 

упатува претежен број на наши осигураници, Сојузот на 
заедниците на здравственото осигуравање и здравството 
на Југославија, по можност, склучува договор со кој ќе се 
регулираат: начинот на прием, третманот на заболените 
осигуреници, облиците на соработка со нашите високо-
-специјализирани кардиоваскуларни центри и др. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1368 
17 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
Сојузот на заедниците на 

здравственото осигурување 
и здравството на 

Југославија, 
Прим. д-р Зорица Вујсиќ, с. р. 

722, 
Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Зако-

нот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузни-
от комитет за земјоделство, претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојуз-
ниот секретар за пазар и општи стопански работи, дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ И 

ПЕЧУРКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчу-

кот и печурките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/79), во 
член 12 став 4, на крајот точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „и класата на која и припаѓа“. 
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Член 2 
Во член 113 став 2 точка 1 се менува и гласи: 
,Л) влажноста на јатката да не преминува 6%;" 
Точка 5) се менува и гласи: 
„-) да нема запалени плодови повеќе отколку што е 

дозволено за одделна класа;" 
По став 4 се додава став 5, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 3 во член 113 јат-

ката од лешник наменета за индустриска преработка може 
да се пушта во промет и некалибрирана така што да ги 
исполнува условите од став 2 на овој член,". 

/ 

Член 3 
Член 118 се менува и гласи: 
,затката од лешник се пакува во амбалажа која и 

обезбедува зачувавање на квалитетот во условите на тран-
спорт и чување.". 

Член 4 
Во член 126 став 1 точка 1) се менува и гласи: 
„1) да содржи најмногу 6% влага (повеќе од 10 g јатки 

од бадем су шени на 103 0С ± 2 0С за време од 6 часа;" 

Член 5 
Член 130 се менува и гласи: 
„Јатката од бадем се пакува во амбалажа која и обез-

бедува зачувување на квалитетот во условите на тран-
спорт и чување.". 

Член 6 
Во член 132 став 1 точка 10 се брише. 

Член 7 
Во член 137 став 1 точка 9 се брише. 

Член 8 
Член 140 се менува и гласи: 
,затката од кикиритки се пакува во амбалажа која и 

обезбедува зачувување на квалитетот во условите на тран-/ 
спорт и чување.". 

Член 9 
Во член 176 став 5 зборовите: „прскање и“ се бришат. 

Член W 
Во член 354 став 1 се менува и гласи: 
„Како грав од екстра класа може да се пушта во про-

мет и грав од следните сорти: тетовец, градиштанец и си-
те новопризнати домашни сорти.". 

Член И 
Член 355 се менува и гласи: 
„Гравот во зрно од I класа мора да им одговара на 

условите од член 354 на овој правилник, со извесно отста-
пување во поглед на уедначеноста според крупноста, боја-
та и оштетувањата на зрната. 

Се дозволуваат од 2% расипани (мувлосани) зрна, до 
4% зрна со напукната лушпа или со механички оштетува-
ња на зрната (полутинки на зрна), до 1% зрна со оштетува-
ња од штетници, но без присуство на живи штетници во 
кој да било стадиум на развиток, од 0,5% од масата на 
вкупните туѓи примеси и до 3% зрна со недостатоци во по-
глед на бојата (бојосани со плевел при механичката 
вршидба или зрна извалкани од земја), така што вкупното 
отстапување не смее да биде поголемо од 10% (m/m).". 

Член 12 
Член 356 се менува и гласи: 
„Гравот во зрно од II класа мора да им одговара на 

условите од член 354 на овој правилник, така што во еди-
ница на пакување може да има: до 5% од масата зрна од 
повеќе сорти грав, до 5% расипани (мувлосани) зрна, до 
5% зрна со напукната лушпа или со механички оштетува-

ња (полутинки на зрна), до 1% зрна со оштетувања од 
штетници, но без живи штетници во кој да било стадиум 
на развиток, до 1% туѓи примеси и до 5% зрна со недоста-
тоци во поглед на бојата (бојосани со плевел при механич-
ката вршидба или извалкани од земја), така што вкупното 
отстапување не сме да биде поголемо од 10% (m/m).". 

Член 13 
По член 357 се дода нов назив на пододделот: „Дру-

ги производи“ и нови чл. 357а, 3576, 357в и 357г, кои гла-
сат: 

„Член 35 7а 
Под други производи, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат: семе од афион (Papaver somniferum), семе 
од сусам (Sesamum indicum), семка од тиква (Cucurbita ре-
ро), и плод од рогушка (Ceratonia siliqua), што се наменети 
за потрошувачка во свежа состојба или се користат за по-
лнење односно препокривање на површините во подготов-
ка и производстввото на кондиторски производи. 

Член 3576 
Под семе од афион, во смисла на овој правилник, се 

подразбира семе за јадење од растението афион (Papaver 
somniferum), кое зависно од сортата се пушта во промет 
како: син, сивкавоцрн, сив и бел афион, кои мораат да би-
дат декларирани. 

Член 357в 
Семето од афион од член 3576 на овој правилник тре-

ба да ги исполнува следните услови: 
1) да е здраво; 
2) да е зрело, со уедначена карактеристична боја за 

Ј сортата; 
3) да не е извалкано, навлажено, мувлосано, извртено 

и нагниено; 
4) да не содржи семе од отровни растенија (буника и 

др); 
5) да не содржи инсекти во кој да било стадиум на 

развиток; 
6) да не содржи длаки од глодачи; 
7) да нема непријатна, збајатена, запалена и туѓа ми-

ризба; 
8) да не е горчливо, запалено и стипчаво; 
9) да не содржи остатоци од средствата за заштита 

над максимално дозволената количина; 
10) да не содржи повеќе од 10% вода; 
11) да не содржи повеќе од 3% туѓи примеси, од што 

најмногу 2,5% оштетени зрна, до 0,6% органски примеси 
по потекло од афион или на други растенија (парчиња од 
чушка, стебленца и лист, семе од плевелски и културни 
растенија и други растителни делчиња) и до 0,2% неорган-
ски примеси (песок, земја, каменчиња и сл.); 

12) да не содржи повеќе од 0,5% пепел нерастворлива 
во хлороводородна киселина; 

13) да не содржи повеќе од 4% (m/m) семе од афион 
од други сорти. 

Член 357г 
Семето од сусам, семките од тиква и плодот од ро-

гушка од член 357а на овој правилник што се пуштаат во 
промет мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да се здрави; 
2) да се зрели, со уедначена карактеристика на бојата 

за производот; 
3) да не се извалкани, навлажени, мувлосани, изврте-

ни и нагниени; 
4) да имаат типично пријатна миризба; 
5) да имаат пријатен вкус карактеристичен за произ-

водот; 
6) да не содржат остатоци од средствата за заштита 

над максимално дозволената количина; 
7) да не содржат инсекти во кој да било стадиум на 

развиток; 
8) содржината на вкупните туѓи примеси да не преми-

нува 3% (m/m), така што да нема повеќе од 0,5% органски 
примеси по потекло од растението на кое производот му 
припаѓа и не повеќе од 0,2% примеси од неорганско потек-
ло (песок, земја, каменчиња и сл.).". 
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Член 14 
Овој правилник влегува во сцла осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/90 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

723. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на весникот „CORRIERE DELLA SERA", број 164, од 
12 јули 1987 година, кој излегува на италијански јазик во 
Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/14 
27 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

724. 
Врз основа на член 17 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање на 

средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 35/86), во точка 2 одредба под 4 зборовите: „став 2" се 
заменуваат со зборовите: „став 4". 

2. Во точка 3 став 2 по одредбата под 6 се додава нова 
одредба под 7, која гласи: 

„7) шифра на дејноста на примачот на средствата“. 
3. Во точка 4 став 1 се заменува со два нови става, кои 

гласат: 
„Организацијата на здружен труд што не склучила 

самоуправна спогодба за здружување на труд и средства 
или ja склучила, а по таа спогодба не ги уплатила сред-
ствата во износ на тримесечната обврска, е должна, сог-
ласно со член 8 став 4 од Законот, да ги уплати средствата 
за здружување до 15-ти во месецот за претходното триме-
сечје на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај ор-
ганизационата единица на Службата кај која има CBoja 
жиро-сметка. 

Организацијата на здружен труд што по склучената 
самоуправна спогодба, а најдоцна до крајот на наредната 
година, треба да ги користи средствата наменети за 
здружување од став 1 на оваа точка, ќ поднесува на орга-

низационата единица на Службата кај која ја води својата 
жиро-сметка барање за промена на намената на уплатени-
те средства на Фондот за здружување во здружените сред-
ства на Фондот и еден примерок од самоуправната спо-
годба." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„став 7" се заменуваат со зборовите: „став 10". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: 

„примените средства на Фондот наменети за здружување 
се заменуваат со зборот: „банката“. 

Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: 
„став 7" се заменуваат со зборовите: „став 10". 

Досегашниот став 7 станува став 8. 
4. По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи: 
„4а. Организацијата на здружен труд - инвеститор 

или банката од член 8 став 2 на Законот што не почнала да 
ги користи средствата во рок од три месеци, е должна, сог-
ласно со член 8 став 3 од Законот, тие средства да ги упла-
ти на посебна сметка на Фондот на федерацијата во рок од 
15 дена од денот на истекот на рокот од три месеци. Фон-
дот на федерацијата тие средства ќе А ги уплати на овлас-
тената банка на територијата на стопански недоволно раз-
виената република односно на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово на чија територија се реализира про-
грамата по самоуправната спогодба според која тие сред-
ства се здружени. 

Инвеститорот од став 1 на оваа точка ќе поднесе ба-
рање до овластената банка што ги примила средствата од 
тој став за враќање на тие средства кога ќе се стекнат ус-
ловите да се почне ро користење на средствата по самоуп-
равната спогодба. 

Ако банката од став 1 на оваа точка не ги пренесе 
средствата по барањето на инвеститорот, Службата, сог-
ласно со член 8 став (0 од Законот, по барање на инвести-
торот ќе ги пренесе средствата од сметката на банката на 
сметката на инвеститорот. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 9439 
30 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рнканбвиќ, с. р. 

725. 
Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 и на член 93 став 4 

од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86 и 42/87), директорот на Сојузниот за-
вод за статистика објавува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИ-
ЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 
ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕН-

ТОТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи, за ју-
ли 1987 година во однос на декември 1986 година изнесува 
0,538. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
, сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи по гранки на дејности, за јули 1987 во однос 
на декември 1986 година изнесува: 

Шифра 
на 
гранката 

Назив на гранката на дејноста Коефици-
ент 

1 2 3 

0101 
0102 
0103 
0104 

ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ-ВКУПНО 
Електростопанство 
Производство на јаглен 
Преработка на јаглен 
Производство ца нафта и земен гас 

0,06 
- 0,019 v 

0,045 
0,061 
0,084 
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Шифра 
на 
гранката 

Назив на гранката на дејноста Коефици 
сит 

Шифра 
на 
гранката 

Назив на гранката на дејноста Коефици-
ент 

0105 Производство на нафтени деривати 0,097 
0106 Производство на железна руда 0,072 
0107 Црна металургија 0,068 
0108 Производство на руди на обоени 

метали 0,048 
0109 Производство на обоени метали 0,045 
0110 Преработка на обоени метали 0,056 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 0,062 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 0,064 
0113 Металопреработувачка дејност 0,074 
0114 Машиноградба 0,087 
0115 Производство на сообраќајни 

средства (без бродоградба) 0,051 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 0,068 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 0,077 
0119 Преработка на хемиски производи 0,077 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,097 
0121 Производство на градежен материјал 0,057 
0122 Производство на режана граѓа и 

плочи 0,053 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 0,064 
0124 Производство и преработка на 

хартија 0,077 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 0,068 

0126 Производство на готови текстилни 
производи 0,073 

0127 Производство на кожа и крзно 0,033 
0128 Производство на кожни обувки и 

галантерија 0,066 
0129 Преработка на каучук 0,050 
0130 Производство на прехранбени 

производи 0,048 
0131 Производство на пијалаци 0,071 
0132 Производство на добиточна храна 0,052 
0133 Производство и преработка на тутун 0,092 
0134 Графичка дејност 0,061 
0300 Искористување на шуми 0,071 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во пресметковниот период јануари-јули 1987 година 
во однос на просекот на животните трошоци во претход-
ната година во СФРЈ изнесува 72%. 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 001/3175/1 
3 август 1987 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, с.р. 

726. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШНИОТ ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде, дозволи за пуштање во внатрешниот промет на следните средства 

за заштита на растенијата на кои престанале да важат досегашните дозволи: 

Реден 
број 

НАЗИВ НА 
СРЕДСТВОТО Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот 
комитет за земјодел-
ство за пуштање во 
промет средства за за-
штита на растенијата 
чие важење престана-
ло, издадена со реше-

ние број 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 
земјоделство за про-
должување на важење-

то на дозволата 

1 ACTRIL-M Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за-
стапува РО за вањску и унутар-
њу трговину УНИКОМЕРЦ, 
Загреб 

1521/1 од 2 март 1982 
година 

3747/2 од 1 јуни 
1987 година 

2 ALAHLOR ЕС-48 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

4760/5 од 29 декември 
1981 година 

3246/2 од 6 мај 
1987 година 

3 ALAHLOR Е-48 Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

3069/1 од 18 април 
1986 година 

1112/3 од 6 мај 
1987 година 

4 ALAPIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

530/4 од 23 април 
1982 година 

2967/2 од 6 мај 
1987 година 

5 ANIKOLIN МАМАК РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Гале-
ника-Агрохемија", Земун 

2461/1 од 1 април 
1982 година 

3660/2 од 21 мај 1987 
година 
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6 BILAN Р-2 Органско-хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

6599/1 од 10 ноември 
1981 година 

3500/2 од 21 мај 1987 
година 

7 BILAN Р-2,8 Органско хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

6609/1 од 10 ноември 
1981 година 

3499/2 од 21 мај 1987 
година 

8 BILAN Е-3 Органско хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

6608/1 од 10 ноември 
1981 година ' 

3501/2 од 21 мај 1987 
година 

9 BAKARNI CINEB Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

1166/1 од 15 февруари 
1982 година 

1313/2 од 13 март 
1987 година 

10 BAKARNI FOLPET Органско хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

994/1 од 9 февруари 
1982 година 

, 1216/5 од 1 јуни 
1987 година 

11 BAKRENI FOLPET Кемијска индустрија РАДОЊА 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

221/5 од 2 јуни 1982 
година 

3358/2 од 13 мај 1987 
година 

12 BAKRENI PROPINEB Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

588/5 од 21 април 
1982 година 

3360/2 од 13 мај 1987 
година 

13 BAKRENO VAPNO Кемијска индустрија РАДОЊА 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

222/6 од 21 април 
1982 година 

3357/2 од 13 мај 1987 
година 

14 BRESTAN konz. Hoechst, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува РО за 
међународну унутрашњу трго-
вину и производњу ЈУГОХЕ-
МИЈА, ООУР „Хемија“, Беог-
рад 

6653/1 од 10 ноември 
1981 година 

3366/1 од 6 мај 
1987 година 

15 л CALTAN Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого го застапува во Југо-
славија АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда - Зунања 
трговина, Љубљана 

993/1 од 9 февруари 
1982 година 

1593/2 од 19 март 
1987 година 

.16 CHROMONEB Ѕ-70 Кемијски комбинат CHROMOS, 
ООУР „Chromos - Заштита би-
ља“, 3frpe6 

468/1 од 20 јануари 
1981 година 

1673/1 од 11 март 
1987 година 

17 CINEB Р-8 Органско хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

6606/1 од 10 ноември 
1981 година 

1215/2 од 11 март 
1987 година 

18 CINEB Р-8 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6822/1 од 16 ноември 
1981 година 

6182/3 од 12 јануари 
1986 година 

19 CINEB Ѕ-65 Органско-хемцска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

6814/1 од 16 ноември 
1981 година 

1920/2 од 7 април 
1987 година 

20 CINEB Ѕ-80 Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

6818/1 од 16 ноември 
1981 година 

1596/2 од 19 март 
1987 година 

21 CIMOZIN 60, 4-Ѕ Органско хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

1040/1 од И февруари 
1982 година 

4356/2 од 24 јуни 1987 
година 

22 DEHERBAN COMBI-
-MD 

Кемијски комбинат CHROMOS 
ООУР „Chromos-Заштита би-
ља“, Загреб 

6646/1 од 10 ноември 
1981 година 

1696/1 од 12 март 
1987 година 

23 DEHERBAN FLUID Кемијски комбинат CHROMOS, 
ООУР „Crhomos-Заштита би-
ља“, Загреб 

6642/1 од 10 ноември 
1981 година 

1695/1 од 12 март 
1987 година 

24 DEHERBAN SPECIJAL Кемијски комбинат CHROMOS, 
ООУР „Chromos-Заштита би-
ља“, Загреб 

6643/1 од 10 ноември 
1981 година 

1255/2 од 11 март 
1987 година 

25 DELAN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

6597/1 од 10 ноември 
1981 година 

605/2 од И март 1987 
година 

26 DIFOS E-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

296/1 од 13 јануари 
1982 година 

4035/2 од 8 јуни 
1987 година 

к 
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27 DIPTEREX 5, прашиво Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

152/1 од 5 јануари 
1982 година 

2738/2 од 6 мај 
1987 година 

28 DIPTEREX TZ-25 Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

433/2 од 1 април 1982 
година 

2178/2 од 6 мај 
1987 година 

29 DIPTEREX SL-50% Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

6610/1 од 10 ноември 
1981 година 

4209/2 од 26 јуни 1987 
година 

30 DIPTEREX-80% Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

6613/1 од 10 ноември 
1981 година 

, 4204/2 од 26 јуни 1987 
година 

31 DOSANEX Sandoz, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува РО за меѓуна-
родну и унутрашњу трговину 
ВЕЛЕБИТ, Загреб 

6641/1 од 10 ноември 
1981 година 

5231/3 од 8 јануари 
1987 година 

32 DYFONAT 10-G Stauffer Chemical Company, 
New York, кого во Југославија 
го застапува Органско-хемиска 
индустрија НАУМ НАУМОВ-
СКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестици-
ди“, Скопје 

151/1 од 5 номеври 
1982 година 

3711/2 од 1 јуни 
1987 година 

33 ENOVIT-M Sipcam, Milano, кого во Југосла-
вија го застапува АГРОТЕХ-
НИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-
-Зунања трговина, Љубљана 

6634/1 од И ноември 
1981 година 

2177/3 од 15 мај 1987 
година 

34 FOLITHION Bayer, Leverkusen, кого во Југо-
славија го застапува „Вауег-
-Pharma Југославија“, Љубљана 

6615/1 од 10 ноември 
1981 година 

4203/2 од 26 јуни 1987 
година 

35 FOLPET 50-WP Хемијска индустрија ЗОРКА, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, 
Суботица 

1319/2 од 2 март 1982 
година 

3710/2 од 3 јуни 
1987 година 

36 GEOBILAN Органско-хемиска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

6600/1 од 10 ноември 
1981 година' 

3502/2. од 21 мај 1987 
година 

37 HERBOCID Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

1258/1 од 17 февруари 
1982 гЛина 

2737/2 од 15 мај 1987 
година 

38 IGRAN 50 Ciba-Geigy, Basel, кого во Југо-
славија го застапува COMMER-
CE, ТОЗД Репродукцијски ма-
теријал, Љубљана 

2464/1 од И април 
1982 година 

882/1 од 9 февруари 
1987 година 

39 IMIDAN Stauffer Chemical Company, 
New York, кого во Југославија 
го застапува Органско-хемиска 
индустрија НАУМ НАУМОВ-
СКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестици-
ди“, Скопје 

6651/1 од 10 ноември 
1981 година 

602/2 од 11 март 1987 
година 

40 INAKOR EXTRA SC-50 Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

838/1 од 4 февруари 
1982 година 

2616/2 од 27 април 
1987 година 

41 KARBARIL S-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6827/1 од 16 ноември 
1981 година 

3148/2 од 6 мај 
1987 година 

42 KEMAKOL Товарна душика - Руше 7276/2 од 21 декември 
1981 година 

3708/2 од 1 јуни 1987 
година 

43 KOLOSUL Ciba-Geigy, Basel, кого во Југо-
славија го застапува COMMER-
CE ТОЗД Репродукцијски мате-
ријал, Љубљана 

1165/1 од 15 февруари 
1982 година 

3147/2 од 6 мај 
1987 година 

44 KUPRIKSANIL 18-S Sipcam, Milano, кого во Југосла-
вија го застапува АГРОТЕХ-
НИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-
-Зунања трговина, Љубљана 

1039/1 од 11 февруари 
1982 година 

4283/2 од 24 јуни 1987 
година 

45 LINDAN 20-EC Хемијска индустрија ЗОРКА, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, 
Суботица 

1353/2 од 5 март 1981 
година 

3709/2 од 3 јуни 
1987 година 
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46 LIMAX Dr R. Maag, Dieseldorf, кого во 

Југославија го застапува Товар-
на душика - Руше 

6647/1 од 10 ноември 
1981 година 

957/2 од 11 март 1987 
година 

47 MALATION Р-1 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6823/1 од 16 ноември 
1981 година 

508/2 од 11 март 1987 
година 

48 MALATION Р-5 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6825/1 од 16 ноември 
1981 година 

509/2 од И март 1987 
година 

49 MALATION Е-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6810/1 од 16 ноември 
1981 година 

2255/2 од 24 април 
1987 година 

50 MELPREX Ѕ-65 American Cyanamid Company, 
New Yersey, кого во Југославија 
го застапува Хемијска индус-
трија ЗОРКА, РО „Заштита би-
ља“, Шабац 

6626/1 од 10 ноември 
1981 година 

2733/2 од 15 мај 1987 
година 

51 MESUROL-GRANULAT Bayer, Leverkusen, кого во Југо-
славија го застапува „Вауег-
-Pharma Југославија“, Љубљана 

6612/1 од 10 ноември 
1981 година 

4207/2 од 24 јуни 1987 
година 

52 METASISTOX-(i) Bayer, Leverkusen, кого во Југо-
славија го застапува „Вауег-
-Pharma Југославија“, Љубљана 

6611/1 од 10 ноември 
1981 година 

4208/2 од 24 јуни 1987 
година 

53 MONITOR Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХ Н И К А-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, ЈБубљана 

156/1 од 5 јануари 
1982 година 

3084/2 од 6 мај 
1987 година 

54 MONOSAN HERBI 
SPECIAL 

РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Гале-
нине-Агрохемија", Земун 

5694/5 од 19 октом-
ври 1981 година 

8621/2 од 12 јануари 
1987 година 

55 MOROGAL Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

7854/1 од 13 декември 
1982 година 

9066/2 од 8 јануари , 
1987 година 

56 NEORON 500 Giba-Geigy, Basel, кого во Југо-
славија го застапува COMMER-
CE ТОЗД Репродукцијски мате-
ријал, ЈБубљана 

896/1 од 5 февруари 
1982 година 

601/2 од 11 март 1987 
година 

57 OFFSHOOT-T Procter and Gamble Company, 6639/1 од 10 ноември r 1389/3 од 22 април 
London кого во Југославија го 1981 година 1987 година 
застапува РО за спољну и унут-
рашњу трговину „ХЕМПРО", 
Београд 

Chevron Chemical Company, Pa- 6629/1 од 10 ноември 1363/2 од 13 март 
ris кого во Југославија го заста- 1981 година 1987 година 
пува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, 
ТОЗД Груда - Зун^ња тргови-
на, Љубљана 

59 PANOGEN-M F. Joh. Kwizda, Веб, кого во Ју-
гослвија го застапува АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Гру-
да-Зунања трговина, Љубљана 

6636/1 од 10 ноември 
1981 година 

3083/2 од 6 мај 
1987 година 

60 PINODRIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

948/2 од 16 февруари 
1981 година 

604/2 од И март 1987 
година 

61 СИН КАМЕН Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

1162/1 од 15 февруари 
1982 година 

4526/2 од 26 јуни 1987 
година 

62 POSSE 1,5-8 FMC Corporation, Agricultural 
Group, Philadephia, кого во Ју-
гославија го застапува РО АГ-
РОСЛАВОНИЈА, Осијек 

802/1 од 3 февруари 
1982 година 

1857/2 од 24 март 
1987 година . -

63 POSSE 25-ЕС FMC Corporation, Agricultural 
Group, Philadelphia, кого во Ју-
гославија го застапува РО АГ-
РОСЛАВОНИЈА, Осијек 

803/1 од 3 февруари 
1982 година 

724/2 од 24 март 1987 
година 

58 ORTHO PHALTAN 
50-WP 

к 
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64 RELDAN 2-Е Dow Cehmical Comapany, Nor-
folk - USA кого во Југославија 
го застапува Хемијска индус-
трија ЗОРКА, РО „Заштита би-
ља“, Шабац 

1426/4 од 30 септем-
ври 1981 година 

1088/2 од 4 март 1987 
година 

65 SIMATROL Ѕ-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабан 

6620/1 од 10 ноември 
/ 1981 година 

354/3 од 24 април 
1987 година 

бб SIMAZIN Ѕ-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6826/1 од 16 ноември 
1981 година 

881/1 од 9 февруари 
1987 година 

67 SISTEMIN 40 ЖУПА Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

6831/1 од 16 ноември 
1981 година 

163/2 од 9 февруари 
1987 година 

68 SUMICOMBI 30-ЕС Sumitomo, Osaka, кого во Југо-
славија го застапува Хемијска 
индустрија ЖУПА, ООУР 
„Пестициди“, Крушевац 

800/1 од 3 февруари 
1982 година 

1314/2 од 13 март 
1987 година 

69 THIODAN Е-35 Hoechst, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува РО за 
међународну унутрашњу трго-
вину и производњу ЈУЃОХЕ-
МИЈА, ООУР „Хемија“, Беог-
рад 

157/1 од 15 јануари 
1982 година 

3369/2 од 13 мај 1987 
година 

70 VOLATON G-5% Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

160/1 до 5 јануари 
1981 година 

3712/2 од 1 јуни 
1987 година 

71 VOLATON G-10% Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

159/1 од 5 јануари 
1982 година 

3713/2 од 1 јуни 
1987 година 

72 ZORASAN Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6834/1 од 16 ноември 
1981 година 

875/3 од 11 март 1987 
година 

73 ZORASAN ТЕЧЕН Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6821/1 од 16 ноември 
1981 година 

874/2 од 11 март 1987 
година 

74 2UVAPIN Хемијска индустрија ЖУПА 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

6832/1 од 16 јануари 
1981 година 

883/1 од 9 февруари 
1987 година 

Бр. 4829/1 
2 јули 1987 година 
Белград 

Заменик на 
претседателот 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

м-р Томе Кузмановски, с. р. 

727. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде, од 1 јануари до 30 јуни 1987 година, дозволи за пуштање во внатре-

шен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Ред. 
број НАЗИВ НА СРЕДСТВОТО Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот 
комитет за земјодел-
ство издадена со ре-

шение број 

1 2 3 4 

1 БАКАРЕН ОКСИХЛОРИД 
Ѕ-50 

Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУ-
МОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

502/2 од 11 марта 
1987 година 

2 БАКАРНА ВАР WP-50 Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

1735/2 од 24 март 
1987 година 
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3 BASAMID ГРАНУЛАТ BASF, Ludwigshafen, Rh, кого во Југославија го 
застапува РО за Међународну трговину и засту-
пање иностраних фирми „ПРОГРЕС“, ООУР 
„Progres-Hemotex", IV Робна дирекција - BASF, 
Београд 

3449/2 од 21 мај 1987 ' 
година 

4 BETAFEN-TS Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР „Пести-
v циди", Крушевац 

1741/1 од 12 март 
1987 година 

5 BRESTAMID Hoechsi, Frankfurt/M, кого во Југославија го за-
стапува РО за међународну, унутрашњу тргови-
ну и производи,у „ЈУГОХЕМИЈА", ООУР „Хе-
мија“, Београд 

275/3 од 12 март 1987 
година 

6 BROM-O-GAS Great Lakes Chemical Corporation, West Lafayety 
USA, кого во Југославија го застапува „КЕМИ-
КАЛИЈА", унутрашња и вањска трговина, 
ООУР „ОМНИКЕМ", Загреб 

394/2 од 22 јануари 
1987 година 

7 CHINOSOL-W Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го за-
стапува РО за међународну, унутрашњу тргови-
ну и производи,у „ЈУГОХЕМИЈА", ООУР „Хе-
мија“, Београд 

1176/2 од И март 
1987 година 

8 CIBAK-OHIS Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУ-
МОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ ,,Пестициди“, Скопје 

503/2 од И март 1987 
година 

9 CINEB4S-65 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита 
бил,а“, Шабац 

2100/2 од 29 април 
1987 година 

10 CLAP Chemie Linz, Linz, кого во Југославија го заста-
пува Товарна душика - Руше 

1740/1 од 12 март 
1987 година 

11 DELAN SC-750 Celamerck, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го 
застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда-Зунања трговина, Љубљана 

1497/1 од 4 март 1987 
година 

12 DURSBAN E-48 Dow Chemical Company, Europe S.A., Беч, кого 
во Југославија го застапува Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chromos-Заштита биља“, 
Загреб 

772/2 од И март 1987 
година 

13 EPTAM 6-E Stauffer Chemical Company, New York, кого во 
Југославија го застапува Органско-хемиска ин-
дустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

1672/1 од И март 
1987 година 

14 ETHREL Union Carbide Europe, Geneve, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана 

2/2 од 12 март 
1987 година 

15 ETOLIN Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува РО за вањску и унутарњу 
трговину УНИКОМЕРЦ, Загреб 

3/2 од 4 март 
1987 година 

16 FLEX ICI, Plant Protection Division, Fernhurst - Lon-
don, кого во Југославија го застапува РО ,,IN-
TEREXPORT', ООУР Заступање иностраних 
фирми, Београд 

1658/1 од 11 март 
1987 година 

17 GLIFOPIN Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче црн 
Марибору 

2146/2 од 7 април 
1987 година 

18 GRASIDIM Sipcam, Milano, кого во Југославија го застапу-
ва „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зу-
нања трговина, Љубљана 

1153/2 од 11 март 
1987 година 

19 IMPACT ICI, Plant Protection Division, Fernhurst-London, 
кого во Југославија го застапува РО „INTE-
REXPORT", ООУР Заступање иностраних фир-
ми, Београд 

1494/1 од 4 март 1987 
година 

20 KARBARIL-50 Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче при 
Марибору 

3224/3 од 8 јуни 
1987 година 

21 KUMULAN BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го 
застапува РО за међународну трговину и засту-
пање иностраних фирми ПРОГРЕС, ООУР 
„Progres-Hemotex", IV Робна дирекција - BASF, 
Београд 

3090/2 од 6 мај 
1987 година 
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22 LASSO/LINURON Monsanto Europe S.A., Brisel, кого во Југослави-
ја го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана 

603/2 од 11 февруари 
1987 година 

23 LENTAGRAN-EC Chemie Linz, Linz, кого во Југославија го заста-
пува Товарна душика - Руше 

1739/1 од 12 март 
1987 година 

24 MATAVEN Shell International Petroleum Company, London, 
кого во Југославија го застапува РО за вањску 
трговину „АСТРА", ООУР Заступање иностра-
них фирми, Загреб 

1656/1 од П март 
1987 година 

25 NISSORUN 10-ЕС Nippon Soda Company, Tokio, кого во Југосла-
вија го застапува Хемијска индустрија „ЗОР-
КА“, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица 

292/2 од 4 март 1987 
година 

26 NISSORUN 10-WP Nippon Soda Company, Tokio, кого во Југосла-
, вија го застапува Хемијска индустрија „ЗОР-

КА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица 

291/2 од 4 март 1987 
година 

27 NUDRIN L-20 Shell International Petroleum Company, London, 
кого во Југославија го застапува РО за вањску 
трговину „АСТРА", ООУР Заступство инозем-
них фирми, Загреб 

“ 1498/1 од 4 март 1987 
година 

28 О RDRAM 6-Е Органс|со-хемиска индустрија „НАУМ НАУ-
МОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

505/4 од 15 мај 
1987 година 

29 PALLINAL BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го 
застапува РО за међународну трговину и засту-
пање иностраних фирми „ПРОГРЕС“, РО „Рго-
gres-Hemotex", IV Робна дирекција - BASF, Бе-
оград 

3091/2 од 6 мај 
1987 година 

30 PROMETRIN Ѕ-50 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита 
биља“, Шабац 

2107/2 од 29 април 
1987 година 

31 OTROV ZA POL2AVI М-5 Кемијски комбинат CHROMOS, ООУР ,,Chro-
mos-Заштита биља“, Загреб 

3614/2 од 13 мај 1987 
година 

32 RO-NEET 6-Е Stauffer Chemical Company, New York, кого во 
Југославија го застапува Органско-хемиска ин-
дустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", , 
ООЗТ „Пестициди“, Скопје 

504/2 од 8 јуни 
1987 година 

33 SCEPTER Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита 
биља“, Шабац 

184/2 од П март 1987 
година 

34 SIMATROL-COMBI Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита 
биља“, Шабац 

1657/1 од 11 март 
1987 година 

35 TERBUTRIN-R Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

3359/2 од 13 мај 1987 
година 

36 TOPAS(R)100-EC Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го заста-
пува ,,COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски ма-
теријал, Љубљана 

500/2 од 4 март 1987 
година 

37 TORDON 22 К Dow Chemical Europe - Horgen, кого во Југо-
славија го застапува Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chromos-Заштита биља“, 
Загреб 

1689/1 од 11 март 
1987 година 

38 TRIDAL-S Eli Lilly and Company, Indianopolis, кого во Ју-
гославија го застапува Кемијска индустрија 
„РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак 

1496/1 од 4 март 1987 
година 

39 TRIDAL-MZ Eli Lilly and Company, Indianopolis, кого во Ју-
гославија го застапува Кемијска индустрија 
„РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак 

1495/1 од 4 март 1987 
-година 

40 ZORAMAT-500 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита 
биља“, Шабац 

1706/1 од 12 март 
1987 година 

41 ZUPINEB Ѕ-70 Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР „Пести- 358/3 од 15 мај. 
циди", Крушевац 1987 година 

Бр. 4830/1 Заменик на претседателот 
2 јули 1987 година на Сојузниот комитет за 
Белград земјоделство, 

м-р Томе Кузмановски, с.р. 
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728. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 
земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ tE ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши, измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатре-

шен промет на средствата за заштита на растенијата: 

Реден НАЗИВ НА Назив на производи-
број СРЕДСТВОТО телот 

Дозвола за 
пуштање во 
внатрешен 

промет издал 
Сојузниот ко-
митет за зем-
јоделство, со 
решение број 

Дозвола за 
пуштање во 
внатрешен 
промет об-
јавена во 
„Службен 
лист на 

СФРЈ“, и 
реден број 

на списокот 

Измена - допо-
лнение во^ 

дозволата из-
врши Сојузни-
от комитет за 
земјоделство, 

со решение број 

Измена -
дополнение 
во дозвола-

та 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ACTELLIC-50 ICI, Plant Protection 3378/2 од 25 34/85-1 1492/1 од 4 Дополнение 
Division, Fernhurst- август 1984 март 1987 на примена-
-London, кого во Југо- година година та и измена 
славија го застапува на каренца-
РО за спољну тргови- та 
ну INTEREXPORT, 
ООУР Заступање 
иностраних фирми, 
Београд 

2 ANIMERT 
V-101 

Duphar В. V., Amster-
dam, кого во Југосла-
вија го застапува 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, РО „Мћке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

4045/2 од 10 ју-
ли 1985 година 

/ 

40/86-5 1412/2 од 13 
март 1987 
година 

Измена на 
застапникот 

CASORON-G Dupher В. V., Amster-
dam, кого во Југосла-
вија го застапува 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, РО „Маке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

7859/1 од 13 ок-
томври 1982 го-
дина 

35/85-19 1408/2 од 13 
март 1987 
година 

Измена на 
застапникот 

CASORON-
-GSR 

Dupher В. V., Amster-
dam, кого во Југосла-
вија го застапува 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, РО „Маке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

5441/1 од 23 
септември 1985 
година 

40/86-21 1582/2 од 13 
март 1987 
година 

Измена на 
застапникот 

DIMILIN Dupher В. V., Amster-
WP-10 dam, кого во Југосла-

вија го застапува 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, РО „Маке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

2214/2 од 18 
април 1986 
година 

40/86-32 1411/2 од 13 
март 1987 
година 

Измена на 
застапникот 

DIMILIN Dupher В. V., Amster-
WP-25 dam, кого во Југосла-

вија го застапува 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, ?О „Маке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

5440/2 од 3 
октомври 1985 
година 

40/86-33 1410/2 од 13 
март 1987 
година 

Измена на 
застапникот 
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7 DOTAN 5-G Rhone Poulenc Agroc-
hemie, Lyon, кого во 
Југославија го заста-
пува РО за вањску и 
унутарњу трговину 
УНИКОМЕРЦ, За-
греб 

340/1 од 10 
јануари 1984 
година 

27/84-18 501/2 до 4 март 
1987 година 

Дополнение 
на примена-
та 

8 FASTAC 
10%-ЅС 

Shell International Pet-
roleum Company, Lon-
don, кого во Југосла-
вија го застапува РО 
за вањску трговину 
АСТРА ООУР Засту-
пање иноземних фир-
ми, Загреб 

2757/1 од 19 
април 1985 
година 

34/85-14 1499/1 од 4 
март 1987 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

9 FYDUSIT(R) G Dupher В. V., Amster- 1738/1 од 14 34/85-16 1583/2 од 13 Измена на 
dam, кого во Југосла- март 1985 март 1987 застапникот 
вија го застапува година година 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, РО „Маке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

10 LENTAGRAN-
-WP 

Chemie Linz, Linz, ко-
го во Југославија го 
застапува Товарна ду-
динка - Руше 

845/1 од 4 фев-
руари 1982 
година 

44/82-32 1708/1 од 12 
март 1987 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

11 MESUROL 
FS-500 

Bayer, Leverkusen, ко-
го во Југославија, го 
застапува „Bayer-Phar-
ma Југославија“, Љуб-
љана 

1501/1 од 18 
февруари 1986 
година 

40/86-33 282/2 од 4 март 
1987 година 

Дополнение 
на примена-
та 

12 MODOWN 4-F Rhone Poulenc Agroc-
hemie, Lyop, кого во 
Југославија го заста-
пува РО за вањску и 
унутарњу трговину 
УНИКОМЕРЦ, За-
греб 

1740/1 од 14 
март 1985 
година 

34/85-21 391/1 од 19 ја-
нуари'1987 
година 

Измена на 
кооперантот 

13 PIRIMOR -
WP-50 

ICI, Plant Protection 
Division, Fernhurst-
- London, кого во Југо-
славија го застапува 
РО за спољну тргови-
ну INTEREXPORT, 
ООУР Заступање 
иностраних фирми, 
Београд 

3604/2 од 21 
март 1984 , 
година 

34/85-71 1491/1 од 4 
март 1987 
година 

Измена на 
примената и 
каренцата 

14 PREVICUR-N Schering, Berlin, кого 
во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХ-
НИКА-ГРУДА, ТОЗД 
Груда-Зунања тргови-
на, Љубљана 

3665/1 од 16 ју-
ни 1983 година 

27/84-38 249/3 од 9 март 
1987 година 

Дополнение 
на примена-
та и измена 
на каренца-
та 

15 PRIMA-
GRAM(R) 

500-FW 

Ciba-Geigy, Basel, кого 
во Југославија го за-
стапува COMMERCE, 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал, Љубљана 

5112/2 од 11 
септември 1985 
година 

40/86-38 1707/1 од 12 
март 1987 
година 

Измена на 
примената 

16 RUBIGAN Eli Lilly and Company, 
Indianopolis, кого во 
Југославија го заста-
пува Кемијска индус-
трија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита би-
ља“, Сисак 

6547/2 од 21 
февруари 1984 
година 

34/85-83 3355/2 од 13 
мај 1987 
година 

Измена на 
растворува-
чот 



' Петок, 7 август 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 - Страна 1329 

1 

17 ROUNDUP Monsanto Agricultural 
Products Company, St. 
Louis, кого во Југосла-
вија го застапува АГ-
РОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зу-
нања трговина, 
Љубљана 

8975/1 од 24 
декември 1986 
година 

4/87-50 213/2 од 11 
март 1987 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

/ 

18 SAPROL Celamerck, Ingelheim-
/Rh, кого во Југосла-
вија го застапува АГ-
РОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зу-
нања трговина, Љуб-
љана 

464/2 од 2 март 
1983 година 

35/83-66 1/2 од 4 март 
1987 година 

Дополнение 
на примена-
та и измена 
на каренца-
та 

19 STOMP 330-Е American Cyanamid 
Company, New Yersey, 
кого во Југославија го 
застапува Хемијска 
индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, 
Шабан 

632/2 од 25 мај 
1985 година 

34/85-85 183/2 од 12 
март 1987 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

20 TANDEX(R) Ciba-Geigy, Basel, кого 8284/2 од 11 - 4/87-54 8284/3 од 24 Измена во 
80-WP во Југославија го за- декември 1986 април 1987 примената и 

стапува COMMERCE, година година отровност 
ТОЗД Репродукцијски 

отровност 

материјал, Љубљана 

21 TEDION V-18 Dupher В. V., Amster-
dam, кого во Југосла-
вија го застапува 
СОЗТ ЗЗПК МАКЕ-
ДОНИЈА, РО „Маке-
донија-промет", 
ООУР МАГРО, Скоп-
је 

3156/2 од 12 
септември 1983 
година 

27/84-57 1409/2 од 13 
март 1987 
година 

Измена на 
застапникот 

22 TILTR) 250-EC Ciba-Geigy, Basel, кого 
во Југославија го за-
стапува COMMERCE, 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал, Љубљана 

832/6 од 6 јуни 
1983 година 

27/84-48 1524/2 од 19 
март 1987 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

23 TRIM ID AL Eli Lilly and Company, 
Indianopolis, кого во 
Југославија го заста-
пува Кемијска индус-
трија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита би-
л,а“, Сисак 

1808/1 од 19 
март 1985 
година 

34/85-37 3356/2 од 13 
мај 1987 
година 

Измена на 
растворува-
чот ' 

Бр. 4831/1 
2 јули 1987 година 
Белград 

г 
Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитеi а 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с р. 

729. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/87), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешниот 

промет следните средства за заштита на растенијата: 
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бр. 

НАЗИВ НА 
СРЕДСТВОТО Назив на производителот 

Дозволата за пушта-
ње во промет ја издал 
Сојузниот комитет за 
земјоделство, со ре-

шение број 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 
земјоделство за пре-
станок на важењето 

на дозволата 
1 2 3 4 5 

1 ALIETTE Rhone Poulenc Agrochemie, Li-
on, кого во Југославији го за-
стапува РО за вањску и унутар-' 
њу трговину „УНИКОМЕРЦ", 
Загреб 

461/2 од 20 јануари 
1981 година 

3235/1 од 28 април 
1987 година 

2 ATRAZIN 50 ПЛИВА СОУР ПЛИВА, ООУР „Зашти“-
та биља“ Калиновица 

6627/1 од 10 ноември 
1981 година 

2103/1 од 27 март 
1987 година 

3 ATROMET Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

6593/1 од 10 ноември 
1981 година 

3220/1 од 27 април 
1987 година 

В AS AMID GRANULAT BASF, Ludwigshafen/Rh, кого 6633/1 од 10 ноември 3326/1 од 28 април 
во Југославија го застапува РО 1981 година 1987 година 
за меѓународну и унутрашњу 
трговину ПРОГРЕС, ООУР 
,,Progres-Hemotex" IV робна ди-
рекција - BASF, Белград 

5 BLADEX-COMBI Shell International Petroleum 
Company, London, кого во Југо-
славија го застапува РО за вањ-
ску трговину АСТРА, ООУР За-
ступство иноземних фирми, За-
греб 

473/1 од 20 јануари 
1981 година 
1 

3226/1 од 27 април 
1987 година 

6 BONALAN Eli Lilly Ѕ.А., 2eneva, кого во 
Југославија го застапува Кемиј-
ска индустрија РАДОЊА 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

6649/1 од 10 ноември 
1981 година 

3225/1 од 27 април 
1987 година 

7 BRESTAN (19-40) Hoechst, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува РО за 
међународну, унутрашњу трго-
вину и производиу ЈУГОХЕ-
МИЈА, РО „Хемија“, Белград 

6654/1 од 10 ноември 
1981 година 

4653/1 од 24 јуни 1987 
година 

8 BRESTAN-6Q Hoechst, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува РО за 
међународну, унутрашњу трго-
вину и производњу ЈУГОХЕ-
МИЈА, РО „Хемија“, Белград 

155/1 од 5 јануари 
1982 година 

4156/2 од 24 јуни 1987 
година 

9 CINEB Ѕ-65 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6814/1 од 16 ноември 
1981 година 

2100/1 од 27 март 
1987 година 

10 DIFOCAP Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вика, Љубљана 

6911/1 од 29 септем-
ври 1986 година 

3757/1 од 21 мај 1987 
година 

И DIKOPAN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

6604/1 од 10 ноември 
1981 година 

3222/1 од 27 април 
1987 година 

12 FERTI-AKOTION 
15:15:15, со 1% 
фенитротион 

Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

8048/2 од 13 јануари 
1981 година 

2101/1 од 27 март 
1987 година 

13 GEBUTOX FL0SSIG Hoechst, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува РО за 
међународну, унутрашњу трго-
вину и производњу ЈУГОХЕ-
МИЈА, РО „Хемија“, Белград 

3840/2 од 26 јуни 1985 
година 

2236/2 од 8 мај 
1987 година 

14 HEDONAL-MCPP Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

6603/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

3223/1 од 27 април 
1987 година 

15 KARBARIL-50 Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

6601/1 од 10 ноември 
1981 година 

3224/1 од 27 април 
1987 година 

4 
/ 
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16 MYCODIFOL Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

6914/1 од 29 септем-
ври 1986 година 

3758/1 од 21 мај 1987 
година 

17 MYCODIFOL-L Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХНИК А Ј Р У -
ЛА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

1716/2 од 3 мај 1984 
година 

3759/1 од 21 мај 1987 
година 

18 NEOSAN-S РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Гале-
ника-Агрохемија", Земун 

'1 -
7856/1 од 13 октом-
ври 1982 година 

3707/2 од 1 јуни 
1987 година 

19 ORTHO DIBROM 8-Е Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХ Н И К А-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

1556/2 од 1 април 
1982 година 

4154/2 од 24 јуни 1987 
година 

20 ORTHO DIFOLATAN-8O Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

7519/2 од 26 декември 
1985 година 

3760/1 од 21 мај 1987 
година 

21 ORTHO DIFOLATAN 
течен 

Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

6712/2 од 21 декември 
1985 година 

3761/1 од 21 мај 1987 
година 

22 PROMETRIN Ѕ-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

6833/1 од 16 ноември 
1981 година 

2107/1 од 27 март 
1987 година 

23 PROPAKLOR-65 СОУР ПЛИВА, ООУР „Зашти-
та биља“, Калиновица 

6622/1 од 10 ноември 
1981 година 

2105/1 од 27 март 
1987 година 

24 PROTRAZIN СОУР ПЛИВА, ООУР „Зашти-
та биља“, Калиновиќ 

6621/1 од 10 ноември 
1981 година 

2104/1 од 27 април 
1987 година 

25 RADOFON Р-5 Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

6596/1 од 10 ноември 
1981 година 

3219/1 од 27 април 
1987 година 

26 RAMROD 
/ 

Monsanto Agricultural Products 
Company, St. Louis, кого во Ју-
гославија го застапува АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Гру-
да-Зунања трговина, Љубљана 

2537/1 од 6 април 
1982 година 

8582/2 од 8 јануари 
1987 година 

27 SANTAR (R) ЅМ Sandoz, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува РО за међуна-
родну и унутарњу трговину ВЕ-
ЛЕВИЌ Загреб 

4554/2 од 26 јуни 1986 
година 

3756/1 од 21 мај 1987 
година 

28 SEVIN G-5 

/ 

Union Carbide Corporation, Sali-
maus, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

2583/2 од 27 септем-
ври 1982 година 

3228/1 од 27 април 
1987 година 

29 SUFFIX-BW Shell International Petroleum 
Company, London, кого во Југо-
славија го застапува РО за вањ-
ску трговину АСТРА, ООУР За-
ступство иноземних фирми, 
Загреб 

476/1 од 20 јануари 
1981 година 

3227/1 од 27 април 
1987 година 

30 TERBUTRIN-R Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

4332/5 од 2 ноември 
1981 година 

3221/1 од 27 април 
1987 година 

31 TORGAL-90 РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Гале-
ника-Агрохемија^, Земун 

5346/1 од 20 август 
1981 година 

3218/1 од 27 април 
1987 година 
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32 ZORAMAT-40 FP Хемијска индустрија ЗОРКА, 6623/1 од 10 ноември 2106/1 од 27 март 
РО „Заштита биља“, Шабац 1981 година 1987 година 

Бр. 4832/1 
2 јули 1987 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 

730, 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојуз-

ниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБ-

РЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1987 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари 1986 година до 30 јуни 1987 година се издадени решенија за пуштање во промет на 

следните готови лекови за употреба во ветерината: 

Реден НАЗИВ НА 
број ЛЕКОТ 

Форма и пакување 
на лекот 

Начин на 
издавање 
на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на 
решението за пуш-
тање на лекот во 

промет 

1 

1 AMURIL 

2 ANTIPARASITIN 

3 APRALIN 

4 AQUA PRO 
INJECTIONE 

5 BENDAPER 

6 BIOVERMIN 

BOSOL 

8 CHLORAMET 

9 CLEVAMIZOL 6o-
луси 

10 CLEVAMIZOL 
таблети 

И CLGCILLIN 

12 COBALAMIN-KR 

13 DIPILOFINR 

Пулвис, кутија од 
50 x 20g, кутија од 100 
g, кутија од 1000 g 

Раствор, шишенце од 
10 ml 
Пулвис, шишенце од 
100 g 

Течност, пластично 
шишенце од 5 ml, од 
10 ml, и од 20 ml 
Пулвис, ќесе од 10 g, 
кутија од 1 kg и од 5 
kg 
Пулвис, кутија со 10 
кесиња од 20 g, ќесе 
од 600 g. 
Пулвис, кутија со 10 
кесиња од 27,9 g, ќесе 
од 279 g, од 1395 g и 
од 2790 g 
Пулвис, кутија од 1 kg 
и од 5 kg 

Болус, кутија со 50 
болуса 
Таблети, кутија со 50 
таблети 
Суспензија, кутија со 
4 инјектори од 5 ml, 
кутија со 12 инјектори 
од 5 ml 
Инјекција - солуција, 
шише од 250 ml и од 
500 ml 
Инјекција - солуција, 
кутија со 10 шишенца 
од 20 mi, шишенце од 
50 ml и од 100 ml 

Се издава на 
рецепт 

Се издава 
без рецепт 
Се издава на 
рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава на 
рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава на 
рецепт 

Се издава на 
рецепт 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевтска ин кемнч-
них изделков, Љубља-
на 
„Флорина“, Марибор 

„Плива“ - Фармаце-
утско-кемијска, пре-
храмбен и козметич-
ка индустрија, Загреб 
СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Accpharm", 
Велика Кладуша 

„Крка" - Товарна 
здравил, Иво Место 

„Босналијек", Сараје-
во 

СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Acopharm", 
Велика Кладуша 
„Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Асорћапп", 
Велика Кладуша 

СОУР „Агрокомерц", 
СОУР „Асорћагт", 
Велика Кладуша 
„Босналијек", Сараево 

298/1 
05. III 1986 година 

3798/1 
13.1 1986 година 

7734/1-86 
6.1 1987 година 

8368/1-86 
23. III 1987 година 

8374/1-86 
23 III 1987 година 

3973/1 
25. VI 1987 година 

4134/1 
И. IX 1986 година 

8375/1-86 
16.1 1987 година 

6 7319/1 
26. II 1986 година 

7300/1 
26. И 1986 година 

8372 
08. V 1987 година 

8369/1-86 
08. V 1987 година 

4137/1 
11. IX 1986 година 
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14 DAVAK 

15 EDS-OL 

16 ESBECAIN 2% -
ADRENALIN 

17 FARMACORTR 

18 FASINEXR болус 

19 FASINEXR таблети 

20 FOOTVAXR 

21 FUROMETR 

22 GENTABOSR 

23 HIBISEPT 

24 ICHTHYOEX 

25 IMOCOLIBOV 

26 JONOSTERIL-
-LACTAT 

27 LELAXR 

28 LONGISEPTR 

29 MIOTELR 

30 MYCOTOXR 

31 NEOPITROlD 
EC 20 

32 NEOSPIRAVITR 

33 NERIMICINR 

34 NIKLOMISOLR 

35 PARVOVAX 

Течна вакцина, ши-
шенце од 20 ml (10 до-
зи) и од 100 ml (50 до-
зи) 
Вакцина, тцише од 50 
ml и од 500 ml 
Инјекција - солуција, 
кутија со 10 ампули 
од 5 ml, кутија со 5 
ампули од 10 ml 
Инјекција - солуција, 
шишенца од 5 ml, од 
10 ml и од 100 ml 
Болуси, шишенца од 
50 и од 80 болуси, . 
алуфолија од 12 и од 
24 болуси 
Таблети, шишенца со 
80 и со 50 таблети 
Течна вакцина, ши-
шенце од 50 ml 

Пулвис, кутија од 1 kg 
и од 5 kg 

Инјекција - солуција, 
кутија со 10 шишенца 
од 20 ml, шишенце од 
50 ml, шишенце од 
100 ml 
Пулвис, спреј од 15 g, 
од 50 g и од 100 g 

Солуција, шишенце 
од 10 ml 
Течна вакцина, ши-
шенце од 5 ml, кутија 
со 50 шишенца од 5 
ml, шише од 50 ml 
Инфундибилија, ши-
ше од 500 ml 
Пулвис, кутија со 10 
кесиња од 10 g 
Тел, туба од 100 g 

Инјекција - солуција, 
кутија со 5 ампули од 
5 ml, кутија со 10 ши-
шенца од 10 ml 
Пулвис, буре од 25 kg 

Емулзија, шише од 
100 ml, од 500 ml и од 
1000 ml 

Пулвис, кутија од 1 kg 
и од 5 kg 

Пулвис, кутија од 1 kg 
и од 5 kg 
Болуси, кутија со 10 
болуси, со 30 болуси и 
60 болуси 
Вакцина, шишенца од 
1 доза, од 5 дози и од 
25 дози 

Се издава на 
рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава на 
рецепт 

Се издава 
без рецпт 

Се издава на 
рецепт 

„Плива“ - Фармаце-
утско-кемијка, пре-
храмбен и козметич-
ка индустрија, Загреб 
„Ветеринарски завод 
Суботица", Суботица 
„Босналијек", Сараево 

СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Acopharm", 
Велика Кладуша 
„Ciba-Geigy", Bazel, 
Svajcarska. Застапник 
„Chromos", Загреб 

„Coopers Animal Heal-
th Ltd." Velika Britani-
ja. Застапник „Interex-
port" - Београд 
СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Acopharm", 
Велика Кладуша 
„Босналијек", Сараево 

„Плива“ - Фармаце-
утско-кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустриа, Загреб 
„Флорина“, Марибор 

„Rhone Merieux", Ly-
on, Francija. Застап-
ник ОТП - Загреб 

„Inex-Hemofarm", 
Вршач 
„Зравље", Лесковац 

„Лек“ - Творница 
фармацеутских ин ке-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Лек“ - Товарна фар-
мацевтска ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 
„Ceva-Sanof! Ѕ.А.", Ра-
нг, Francija. Застап-
ник „Ветпром" - Бе-
оград 
„Плива“ - Фармаце-
утско-кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, Загреб 
СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Acopharm", 
Велика Кладуша 

„Rhone Merieux", Ly-
on, Francija, Застап-
ник ОТП - Загреб 

2008/1 
25. Ill 1987 година 

8547/1-86 
16. IV 1987 година 

8574/1-86 
16. I 1987 година 

8364/1-86 
03. VI 1987 година 

3787/1 
16. I 1986 година 

3786/1 
16. I 1986 година 

3706/1 
03. VII 1986 година 

8365/1-86 
16.1 1987 година 

4135/1 
11. IX 1986 година 

7684/1-86 
16.1 1987 година 

7684/1 
13.1 1986 година 

4130/1 
25. VII 1986 година 

7651/1-86 
16.1 1987 година 

3705 
27. XI 1986 година 

7299/1 
05. III 1986 година 

7296/1 
23. IV 1986 година 

3635/1 
26. VI 1986 година 

3821/1 
15, VIII 1986 годи-

на 

8376/1-86 
16. I 1987 година 

8379/1-86 
16. I 1987 година 

8370/1-86 
08. V 1987 година 

4131/1 
25. VII 1986 година 
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36 PATHOZONER Сусепнзија, кутија со 
12 пластични инјекто-
ри од 10 ml 

и „Pfizer Corporation", 
New York, USA. За-
стапник „Agimex" -
Загреб 

4132/86 
16.1 1987 година 

37 PIRITELR' Пулвис, кутија со 50 
кесиња од 20 g, кутија 
од 100 g и од 1000 g 

Се издава на 
рецепт 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевстких ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 

7297/1 
05. III 1986 година 

38 PLIVACOR Инјекција - суспензи-
ја, шишенце од 50 ml 
и од 100 ml 

99 „Плива“ - Фармаце-
утско-кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, Загреб 

8412/1-86 
16.1 1987 година 

39 RABDOMUNR Течна вакцина, ши-
шенце од 1 ml, од 5 
ml, од 10 ml, од 20 ml 
и од 50 ml 

99 ,,Coopers Animal Heal-
th Ltd.", Z. Germanija. 
Застапник ,,Interex-
port" - Београд 

3707/1 
03. VII 1986 година 

40 SAPROEX Солуција, шишенце 
од 10 ml 

Се издава 
без рецепт 

„Флорина“, Марибор 3797/1 
13.1 1986 година 

41 SOLUTIO NATRII 
CHLORIDIISO-
TONICA 

Инфундибилија, ши-
шенце од 5 ml, од 10 
ml, од 20 ml, од 100 
ml, од 500 ml и од 
1000 ml 

„СОУР „Агроко-
мерц", ООУР „Асор-
harm", Велика Кладу-
ша 

8363-1/86 
16.1 1987 година 

42 SUBOVAKR Вакцина, кутија со 10 
дози и со 10 х 1 ml 
разредувач, кутија со 
5 x 5 дози и со 5 х 5 
ml разредувач, кутија 
со 5 х 10 дози и со 5 
х 10 ml разредувач 

Се издава на 
рецепт 

! 

„Ветеринарски завод 
Суботица", Суботица 

7294/2 
18. II 1986 година 

43 SULFADOKSAL Пулвис, кутија од 1 
kg, ќесе од 5 kg, од 10 
kg и од 50 kg 

99 99 8545/1-86 
16. IV 1987 година 

44 SULFAPLASMINR Инјекција - солуција, 
шишенце од 100 ml 

Се издава на 
рецепт 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

7302/1 
11. III 1986 година 

45 SUSTREPEN D Инјекција - суспензи-
ја, шишенце од 50 ml 
и од 100 ml 

99 „Плива“ - Фармаце-
утско-кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, Загреб 

8413/1-86 
16.1 1987 година 

46 SUVAXYN COLI 
P3 

Течна вакцина, ши-
шенце од 20 ml и од 
100 ml 

99 ,,Salsbury Laboratories 
Inc." USA во соработ-
ка со „Ветеринарски 
институт“, Белград 

7112/1 
20.1 1986 година 

47 SUVAXYN PARVO Течна вакцина, ши-
шенце од 20 ml и од 
100 ml 

99 ,,Salsbury Laboratories 
Inc." USA во соработ-
ка со „Срболек" Бел-
град 

111/15 
20.1 1986 година 

48 S YSTAMEXR болус Болуси, кутија 5 - 20 
болуси 

99 ,,Coopers Animal Heal-
th Ltd." Velika Britani-
ja. Застапник „Interex-
port" - Белград 

7015/1 
26. И 1986 година 

49 SYSTAMEXR дренч Суспензија, пластични 
контејнери од 1 литар 
и од 2,5 литра 

99 99 7013/1 
26. II 1986 година 

50 TRACISULFITR Пулвис, кутија од 1 kg 
в од 5 kg 

99 СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Acopharm", 
Велика Кладуша 

8373/1-86 
16.1 1987 година 

51 TUTIVITR Пулвис, кутија со 10 
кесиња од 10 g, кутија 
од 1000 g и од 5000 g 

99 99 8377/1-86 
16.1 1987 година 

52 VASOPLASMINR Инјекција - солуција, 
шишенце од 100 ml 

99 „Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

7301/1 
11. III 1986 година 

53 VITAMETR Инјекција - солуција, 
шишенце од 100 ml 

Се издава на 
рецепт 

СОУР „Агрокомерц", 
ООУР „Acopharm", . 
Велика Кладуша 

8378/1-86 
08. V 1987 година 
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54 VITSELABR Инјекција - солуција, “ СОУР „Агрокомерц", 8367/1-86 
кутија со 5 шишенца ООУР „Асорћагт", 08. V 1987 година 
од 10 ml, шишенце од Велика Кладуша 
50 ml и од 100 ml 

Бр. 4995/1 
2 јули 1987 година 
Белград 

731. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ШЛЕМОВИ ЗА 
ПОЖАРНИКАРИ 

За атестирање на шлемови за пожарникари, во смис-
ла на Наредбата за задолжително атестирање на шлемови 
за пожарникари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/86), е ов-
ластена Основната организација на здружен труд Иншти-
тут за градбено физико ин санације Љубљана, со неогра-
ничена субсидијарна одговорност, Љубљана, Димичева 
број 12 во состав на Работната организација Завод за рази-
скаво материјала ин конструкции Љубљана, со неограниче-
на солидарна одговорност, Љуољана, Димичева број 12. 

Бр. 07-93/157 
12 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
с - - -

732. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЈАЖИЊА ЗА ИЗВОЗНИ 
ПОСТРОЈКИ ВО РУДАРСТВОТО И ШЛЕМОВИ ЗА ЗА-

ШТИТА ВО ИНДУСТРИЈАТА 
Во Списокот на организациите на здружен труд, ов-

ластени за атестирање на јажиња за извозни постројки во 
рударството и шлемови за заштита во индустријата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81 и 74/82), во точка 1 по 
одредбата под 3, се додава одредба под 4, која гласи: 

„4) Основната организација на здружен труд Инсти-
тут за рударски истражувања, со неограничена солидарна 
одговорност, Тузла, Звонка Цериќа број 1, во состав на Ра-
ботната организација Рударско-геолошки институт и Фе-
култет Тузла, Рударска бр. 400." 

Бр. 07-93/158 
12 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за, 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 

733. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодни 

ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРЕ-
НИ КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 270-ГО-

ДИШНИНАТА НА „СИЊСКА АЛКА“ 
1. Народната банка на Југославија, на 8 август 1987 

година ќе пушти во продажба пригодни златни и сребрени 
ковани пари издадени врз основа на Одлуката за издавање 
пригодни златни и сребрени ковани паои по повод ^ - г о -
дишнината на „Сињска алка“ („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 54/85). 

2. Продажба на пригодни ковани пари од точка 1 на 
оваа одлука во земјата и во странство ќе врши Здружената 
банка на Хрватска - Сплитска банка основна банка Сплит, 
непосредно или преку други банки и специјализирани ор-
ганизации. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 98 
21 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернери те 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
t Душан Златковиќ, с. р. 

734. 
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛ h /КЈА НА БАНКНОТАТА О i 

20000 ДИНАРИ 
1. Банкнотата од 20000 динари се печати на бела за 

штитена хартија со вграден воден знак и заштитна нишка, 
во техника на офсет-печат и линиски длабок печат. 

2. Банкнотата од 20000 динари има димензии 169,5 
mm - 77,5 mm. 

3. Изгледот на банкнотата од 20000 динари е следни-
от: 

1) од лицето: заштитната тонска подлога е печатена 
во техника на офсет-печат, во две бои, со два ириса. Преку 
офсетот се печатени главните мотиви во техника на три бо-
ем линиски длагок печат. 

На левата страна на банкнотата се наоѓа гравур ана 
портрет на рудар. Во левиот долен агол се наоѓа ознаката 
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на вредноста „20000", во негатив и нумерација која 
содржи две букви и седум цифри печатени во црвена боја. 

Во средниот дел на банкнотата се наоѓа гијоширана 
розета, а во горниот дел - текстовите распоредени еден 
под друг: „Народна банка Југоелавије" (со кирилица), 
„Народна банка Југославије" (со латиница) и „Народна 
банка на Југославија“ (со кирилица). Под тие текстови се 
наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Во долниот дел на розетата се наоѓа ознаката 
на вредноста „20000", а Под неа текстовите испишани во 
два реда: „линара“ (со кирилица), „линара“ (со латиница), 
„,^-чарјев" (со латиница) и „динари“ (со кирилица). 

На Десната страна на банкнотата, на белата површи-
на во Горниот дел, се наоѓа ознаката на ведноста „20000" 
во негатив, во гијоширана розета, и знакот за слепи. На 
маргината на банкнотата се наоѓа текстот: „фалсификова-
ње се кажњава по закону“ (со кирилица) и „кривотворење 
се кажњава по закону“ (со латиница). Во средниот дел на 
белата површина во самата хартија се наоѓа воден знак со 
лик на рудар, а под водениот знак - завршокот на цен-
тралниот дел на розетата и нумерација која содржи две 
букви и седум цифри печатени во црна боја; 

2) од опачината: од левата страна, на белата површи-
на во горниот дел, се наоѓа ознаката на вредноста „20000" 
во негатив, во гијоширана розета, како и текстот на мар-
гината на банкнотата: „понарејање се казнује по закону“ 
(со латиница).и „фалсификувањето се казнува според зако-
нот“ (со кирилица). Во средниот дел на белата површина, 
Во самата хартија, се наоѓа воден знак со лик на рудар, а 
под водениот знак - текстовите испишани во два реда, од 
левата страна: „замјеник гувернера“ (со латиница), „заме-
ник на гувернерот“ "(со кирилица), „наместник гувернерја" 
(со латиница), „заменик гувернера“ (со кирилица), а од 
десната страна: „гувернер“ (со кирилица) и „гувернер“ (со 
латиница). Под тие текстови се наоѓаат факсимилите на 
потписите на заменикот на гувернерот С. Станоевиќ и на 
гувернерот Д. Влатковиќ, како и текстовите: „Београд" (со 
кирилица), „Београд" (со латиница) и ,,Белград“ (со кири-
лица) со датум „1. V 1987.". 

На другиот дел на банкнотата се наоѓаат гијоширани 
токови отпечатени во трибоен офсет-печат, со два ириса. 

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа детал на 
багер за површински коп отпечатен во техника на линиски 
длабок печат. Од десната страна на гравурата, во горниот 
дел, се наоѓаат текстовите испишани во два реда: „СФР 
Југославија“ (со латиница) и „СФР Југославија“ (со кири-
лица). Во долниот дел на банкнотата се наоѓа ознаката на 
вредноста „20000", а под неа текстовите испишани во два 
реда: „д зад есет хиљада линара“ (со кирилица), „двадесет 
тисуќа динара" (со латиница), „двајсет тисоч динарјев" (со 
латиница) и „дваесет илјади динари“ (со кирилица). 

Од левата страна, на маргината со офсет тонови, се 
наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија -
Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со кирили-
ца), а од десната страна, на маргината со офсет тонови, се 
наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија -
Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со латини-
ца); 

3) боја: на лицето и опачината на банкнотата преов-
ладува кафеаво-маслинеста боја. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот д^н од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О бр. 103 
27 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с.р. 

735-
Врз основа на член 586 од Законот за здружениот 

fруд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/74), во врска со член 
1 од Законот за дополненија на Законот за положбата и ов-
ластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/86), Сојузот на заедници-
те на здравственото осигурување и здравството на Југо-

славија, Авто-мото сојузот на Југославија - Белград, Са-
моуправната интересна заедница за здравствена заштита 
на Босна и Херцеговина - Сараево, Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравство и здравствено оси-
гурување на СР Македонија - Скопје, Заедницата за здрав-
ство на СР Словенија - Љубљана, Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита - Бел-
град, Самоуправната интересна заедница за здравство на 
Војводина - Нови Сад, Самоуправната интересна заедни-
ца за здравствена заштита и здравствено осигурување на 
САП Косово - Приштина, Сојузот на самоуправните ин-
тересни заедници за здравство и здравствено осигурување 
на СР Хрватска - Загреб, Самоуправната интересна заед-
ница за здравствена заштита и здравствено осигурување 
на работници и земјоделци на СР Црна Гора - Титоград и 
Самоуправната интересна заедница за здравствено осигу-
рување и здравство на самостојните занаетчии, угостите-
ли и превозници на Хрватска - Загреб, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ ВО 
ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ВОЗДУШЕН СИСТЕМ ЗА ИТНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа спогодба се уредуваат заедничките интереси 

и целите што треба да се оствараат во организирањето и 
обезбедувањето на југословенскиот воздушен систем за 
итна медицинска помош и меѓусебните односи, правата, 
обврските и одговорностите на потписниците на оваа спо-
годба. 

Член 2 
Учесниците на оваа спогодба се согласни Авто-мото 

сојузот на Југославија да организира хеликоптерот итна 
медицинска помош, да обезбеди потребна техничка опре-
ма на летала, да ангажира персонал што управува со лета-
лото, да обезбеди специјализирани лекарски екипи заради 
давање итна медицинска помош со хеликоптер, според ме-
дицински индикации и критериуми врз основа на член 2 
од Законот за дополненија на Законот за положбата и ов-
ластувањата на Авто-мото сујузот на Југославија и да ор-
ганизира служба на известување и јавување и собирање на 
потребни податоци и информации. 

Член 3 
Заради остварување на обврските од одредбата на 

член 2 на оваа спогодба^ Авто-мото сојузот за Југославија 
обезбедува: 

1) потребен број на хеликоптери со соодветна технич-
ка опрема за наменско опслуживање и давање хеликоптер-
от итна медицинска помош; 

2) соодветни летачки екипи со санитетски летала; 
3) потребна медицинска опрема за давање итни меди-

цински услуги во санитетското летало; 
4) технички услови за навремено користење хеликоп-

тери и хеликоптерска итна медицинска помош; 
5) медицински екипи (лекар-специјалист реаниматор 

или лекар со соодветна специјалност и медицински техни-
чар), кои со своите специјалност одговараат на потреби-
те на работата во санитетските летала, заради давање ит-
на медицинска помош на повредите и заболените за време 
на транспортот; 

6) работа и функционирање на диспечерскиот центар 
во состав на секоја хеликоптерот станица, кој ги прифаќа 
и ги пренесува позивите и информациите за потреба од ит-
нервенција на санитетското летало; 

7) водење на единствени евиденции и документации 
за сите интервенции на хеликоптерската итна медицинска 
помош и единствена обработка и достава на податоци, за-
ради следење и унапредување на работата на хеликоптер-
ската итна медицинска помош; 

8) обезбедува известување на здравствените организа-
ции и јавност за функционирањето на хеликоптереската 
итна медицинска помош во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и дава потребни податоци од значе-
ње за нормалното функционирање на хеликоптерската ит-
на медицинска помош; 
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9) потребни организациони претпоставки за работа-
та, функционирањето и унапредувањето на работата на 
хеликоптерската итна медицинска помош; 

10) меѓународна соработка со соодветни организации 
во странство и обезбедува вклучувања на хеликоптерската 
итна медицинска помош во меѓународниот воздушен сис-
тем на итната медицинска помош. 

Заради поуспешна и попотполна заштита на здравје-
то на унесреќените во сообраќајот, Авто-мото сојузот на 
Југославија ќе учествува годишно со 4,500.000 динари. Тој 
износ ќе се усогласува секоја наредна година врз основа на 
добиените податоци од Сојузниот завод за статистика. 

Член 4 
Во случаите на неможност или на нерационално ко-

ристење на хеликоптер, можат да се обезбедат и да се ко-
ристат други средства на воздушната пловидба. 

Авто-мото сојузот на Југославија ги оценува посебни-
те ситуации и неможноста на користење на хеликоптер за-
ради остварување на обврските од чл. 2 и 3 на оваа спогод-
ба и обезбедува други средства на воздушната пловидба. 

Член 5 
Авто-мото сојузот на Југославија е одговорен за со-

весното и навременото извршување на обврските од чл. 1 
2 и 3 на оваа спогодба. 

Ако не е во можност да исполни некоја од утврдените 
обврски или да го осигури нивното редовно исполнување, 
Авто-мото сојузот на Југославија е должен за тоа да ги из-
вести другите учесници на оваа спогодба, односно учесни-
ците на оваа спогодба на чие подрачје не може да се обез-
беди остварување на преземената обврска. 

Член 6 
Трошоците на службата на хеликоптерската итна ме-

дицинска помош се утврдуваат врз основа на следните 
критериуми: 

1) со цена на блок-час на лет на хеликоптерот, под 
која се џсЈдразбира времето од моментот на вклучувањето 
на моторот од матичниот аеродром, времето на траењето 
на летот на хеликоптерот до неговото враќање на матич-
ниот аеродром и престанокот на работата на моторот; 

2) во паушален износ на име на ангажирање хеликоп-
тер кога вредноста на остварениот месечен налет по една 
хеликоптерска станица не го премине планираниот износ, 
со тоа што паушалниот износ се плаќа и за хеликоптерска-
та станица во која не е остварен предвидениот налет на са-
нитетското летало без оглед на тоа колку налети се оства-
рени во другите хеликоптерски станици; 

3) ако настанат непредвидени околности (елементар-
ни незгоди и др.) поради кои санитетското летало не може 
да се врати на матичниот аеродром, надоместот по блок-
-час нема да се признава, туку трошоците, за сместување и 
дневници на ангажираниот хеликоптерски персонал; 

4) самоуправните интересни заедници на здравстве-
ното осигурување и здравството ќе му ги надоместуваат 
трошоците на Авто-мото сојузот на Југославија поединеч-
но за секоја хеликоптерска станица, и тоа: 

- трошоците за извршените услуги по Сшок-час ги 
поднесува самоуправната интересна заедница на здрав-
ственото осигурување и здравството на која и припаѓа 
осигуреникот на кој му е укажана помош со хеликоптер-
ска служба на спасување, 

- средствата во паушален износ ги обезбедува репуб-
личката, односно покраинската заедница на здравствено-
то осигурување и здравството спрема територијалната 
поделба што ја покрива хеликоптерската станица. 

Член 7 
Авто-мото сојузот на Југославија се обврзува, во до-

говор со републичките и покраинските самоуправни инте-
ресни заедници на здравственото осигурување и здрав-
ството, да ги утврди локациите на кои ќе организира хели-
коптерски станици и здравствени организации што ќе ги 
прифаќаат унесреќените и заболените и ќе им обезбедува-
ат здравствени услуги. 

Локацијата на хеликоптерската станица се утврдува 
според патните правци, зависно од интензитетот на корис-
тењето на автомобилскиот, железничкиот и поморскиот 
сообраќај. 

Член 8 
Хеликоптерската итна медицинска помош се органи-

зира врз единствени начела и дејствува единствено на це-
лата територија на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 9 
Хеликоптерската итна медицинска помош се органи-

зира како интегрален дел на постојната итна медицинска 
помош и здравствената заштита на граѓаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, без оглед 
на територијалната припадност на здравствените органи-
зации. 

Член 10 
Во случај на големи несреќи хеликоптерската итна 

медицинска помош дејствува единствено и синхронизира-
но, независно од територијата на која е лоцирана. 

Целосното користење на хеликоптерската итна меди-
цинска помош го утврдува Авто-мото сојузот на Југосла-
вија. 

Член 11 
Според медицинските индикации и критериумите за 

користење на хеликоптерска итна медицинска помош од 
член 2 на оваа спогодба, се предвидуваат два вида тран-
спорт со хеликоптер. 

Позив за употреба на хеликоптер до најблискиот дис-
печерски центар упатува: 

1) лекар кој дава итна медицинска помош - за меди-
цински индикации за примарни транспорт на повредените 
и заболените. 

2) надлежен лекар на стационарната здравствена ор-
ганизација - за медицински индикации за секундарен 
транспорт на повредените и заболените. 

Член 12 
Секој учесник на оваа спогодба може да поведе по-

стапка за измени и дополненија, односно за раскин на 
оваа спогодба ако кој и да е од учесниците не ги извршува 
своите преземени обврски. 

Член 13 
Учесниците на оваа спогодба се општејствено-поли-

тички и материјално одговорни за извршувањето на пре-
земените обврски. 

Член 14 
Кон оваа спогодба можат да пристапат и други заин-

тересирани самоуправни организации и заедници, ако ги 
прифатат правата и обврските утврдени со оваа спогодба. 

Член 15 
Учесниците на оваа спогодба можат да формираат 

работна група за следење на нејзината примена. 

Член 16 
Секој учесник на оваа спогодба, во рамките на своите 

права и обврски, го следи остварувањето на оваа спогодба 
и може да предлага унапредување на работата на хеликоп-
терската итна медицинска ш?мош. 

Член 17 
Цената на блок-часот и висината на паушалниот из-

нос од член 6 на оваа спогодба за секоја календарска годи-
на се утврдува со договор!. 

Републичките, односно покраинските самоуправни 
интересни заедници на здравственото осигурување и 
здравството, паушалниот износ од член 6 од оваа спогод-
ба му го уплатуваат во еднакви месечни рати на Авто-мо-
то сојузот на Југославија на крајот од секој месец ако 
вредноста на остварениот месечен налет по хеликоптерска 
станица не го премине паушалниот износ. 

Член 18 
Учесниците на оваа спогодба се согласни настаните 

спорови во примената на оваа спогодба да ги решава над-
лежниот суд во Белград. 
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Член 19 
Оваа спогодба се смета склучена кога ќе је прифатат 

и потпишат нејзините учесници, а ќе се применува наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. ' 

Во Белград, 
на 9 октомври 1986 година 

За Авто-мото сојузот на Југославија, 
Белград 

Вукашин Мараш, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница за 
здравствена заштита на СР Босна и 

Херцеговина, 
Мирко Граховац, с. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравство и здравствено 

осигурување на СР Македонија, 
Александар Донев, с. р. 

За Заедницата за здравство на СР 
Словенија, 

мр ph Хенрик Пушннк, с. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита, Белград, 

Прим. д-р Милан Читаковиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница за 
здравство на САП Војводина, 

Стеван Мижајловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница за 
здравствена заштита и здравствено 

осигурување на САП косово, 
д-р Војислав Поповиќ, с. р. 

За Сојузот на самоуправните интересни 
заедници за здравство и здравствено 

осигурување на СР Хрватска, 
Гуро Орловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница за 
здравствена заштита и здравствено 

осигурување на работници и земјоделци на 
СР Црна Гора, 

Томаш Буриќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница за 
; здравствено осигурување и здравство на 

самостојните занаетчии, угостители и 
превозници на СР Хрватска, 

Ивица Мратиниќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 68 СТ. 9 И 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА 

ОБВРСКА 
1. Работната организација Творница лабораторијс-

ког стакла „Борис Кддрич" од Пула, како овластен пред-
лагач, поведе постапка за оценување на уставноста на од-
редбите на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/85). Според мислењето 
на овластениот предлагач, оспорените одредби не се во 
согласност со Уставот на СФРЈ зашто органот што го по-
викал лицето кое е во работен однос, на воена вежба што 
трае до 48 часа, не плаќа надомест на личниот доход, туку 
организација на здружен труд во која тоа лице работи, е 
должна со прераспределба на работното време да му овоз-
можи на тоа лице да го оствари загубениот личен доход. 

2. Со оспорените одредби на член 68 ст. 9 и 10 од За-
конот за воената обврска е определено дека на лицето, кое 
е во работен однос а е повикано на воена вежба што трае 
до 48 часа, не му припаѓа надомест кој според овој член го 
имаат лицата што се повикани на воена вежба која трае 
над 48 часа, туку државниот орган, организацијата на 
здружен труд, друга самоуправна организација и заедни-
ца, кај која е во работен однос лицето што е повикано на 
воена вежба, како и работниот човек кој самостојно врши 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани, или друга професионална дејност што го 
вработува тоа лице, се должни со прераспределба на ра-
ботното време, или на друг начин, да му обезбедат на ли-
цето кое во времето кога требало да работи, било на воена 
вежба до 48 часа, да ги оствари своите работни задачи и 
работи и личниот доход што му припаѓа. 

3. Во одговор на предлогот на овластениот предлагач 
Сојузниот собор на Собрането на СФРЈ изнесе мислење 
дека оспорените одредби на член 68 ст. 9 и 10 од Законот 
за воената обврска не се несогласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Според член 172 од Уставот на СФРЈ одбраната на 
земјата е неприкосновено и неотуѓиво право и највисока 
должност и чест на секој граѓанин, а според член 237 од 
Уставот на СФРЈ е неприкосновено и'неотуѓиво право и^ 
должност на народите и народностите на Југославија, на 
работните луѓе и граѓаните, да ја штитат и бранат неза-
висноста, суверенитетот, територијалната севкупност и со 
Уставот на СФРЈ утврденото општествено уредување на 
СФРЈ. Со одредбата на член 239 став 3 од Уставот на 
СФРЈ е определено организациите на здружен труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници, да го вршат пра-
вото и должноста на одбраната на земјата во согласност 
со законот, со плановите и одлуките на општествено-по-
литичките заедници, да обезбедуваат средства за народна-
та одбрана и да вршат други задачи од интерес за народ-
ната одбрана. Овие организации и заедници се одговорни 
за извршувањето на тие задачи. 

Со одредбата на член 281 став 1 точка 6 од Уставот 
на СФРЈ, утврдена е надлежноста на Федерацијата да ја 
уредува воената обврска на граѓаните и заштитата на чле-
новите на семејствата на лица на задолжителна воена 
служба. Врз основа на оваа одредба, Собранието на СФРЈ 
донесе Закон за воената обврска. Според член 1 од овој за-
кон, воената обрска е составен дел на правото и должнос-
та на граѓаните на СФРЈ за одбрана на земјата, да ја чува-
ат нејзината слобода, независност, суверенитет, територи-
јалната севкупност и утврденото со Уставот на СФРЈ оп-
штествено уредување. Со извршувањето на воената об-
врска, граѓаните на СФРЈ се подготвуваат, обучуват и ор-
ганизираат за водење на вооружена борба, вршење на дру-
ги должности во вооружените сили на СФРЈ и учество во 
други форми на општонародниот отпор против неприја-
телот во случај на агресија или друга опасност за земјата. 

Според член 2 од Законот за воената обврска, за ос-
тварувањето на воената обврска се одговорни и се грижат 
организациите на здружен труд, месните заедници, други 
самоуправни организации и заедници, општествено-поли-
тички и општествени организации, општествено-политич-
ки заедници и нивните органи. 

Според наведените одредби на Уставот на СФРЈ и на 
Законот за воената обврската, воената обврска е право и 
должност на секој работен човек и граѓанин, а организаци-
ите на здружен труд, други самоуправни организации и за-
едници, се должни да придонесат кон извршувањето на во-
ената обврска и се одговорни за нејзиното остварување. 

Имајќи го предвид ваквиот карактер на воената об-
врска и должноста на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници да придоне-
сат кон извршувањето на воената обврска, според мисле-
њето на Уставниот суд на Југославија, со Законот за вое-
ната обврска можеше да се пропише дека органот што го 
повикал лицето кое е во работен однос, на воена вежба 
што трае помалку од 48 часа, не е должен на тоа лице да 
му плаќа надомест на личниот доход, туку организацијата 
на здружен труд е должна, со прераспределба на работно-
то време или на друг начин, да му овозможи на тоа лице 
да го оствари личниот доход што инаку би го остварило 
да не било повикано на воена вежба дотолку повеќе што 
не е честа појава истото лице да биде повикано на воена 
вежба која трае до 48 часа, зашто во став 11 на член 68 од 
Законот за воената обврска е утврдено дека лицата во ре-
зервен состав не можат да бидат повикани на воена вежба 



' Петок, 7 август 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 - Страна 1339 

подолга од 24 часа во текот на една година^ односно 48 ча-
са во текот на две години. Тоа објективно дава можност со 
прераспределба на работното време, или на друг начин, да 
му се овозможи на тоа лице во организацијата на здружен 
труд во која работи, да ги изврши своите работни задачи и 
работи и така да го оствари личниот доход кој инаку би го 
остварило да не било на воена вежба. 

Поради наведените причини, Уставниот суд на Југо-
славија одлучи да го одбие предлогот на овластениот 
предлагач да се утврди дека оспорените одредби на член 
68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска, не се согласни 
со Уставниот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 1 април 
1987 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Работната организација 

Творница лабораторијског стакла „Борис Кидрич" од Пу-
ла, да се утврди одредбите на член 68 ст. 9 и 10 од Законот 
за воената обврска, дека се несогласни со Уставот на 
СФРЈ. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во Составот: Иван Франко, претседател на Судот и су-

диите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, д-р Стана 
Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Мило-
сав Стијовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Јосиф Трајковиќ и Ду-

. шаи Штрбац. 

У-бр. 138/86 
1 април 1987 година 
Белград 

Претседател на Уставниот 
суд на Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ УТВРДИ ДЕ-
КА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И РАБОТАТА 
НА АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЈА, ШТО ЈА ДОНЕСЕ 
СОВЕТОТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА, Е НЕСОГЛАСЕН СО УСТАВОТ НА 

СФРЈ 
1. Самоуправната интересна заедница на пензиското 

и инвалидското осигурување на Македонија, пред Устав-
ниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на Правилникот за постапката и 
работата на Арбитражната комисија зашто смета дека Со-
ветот на Сојузот на заедниците, не бил овластен да го до-
несе тој правилник, туку членките на тој Сојуз, т.е. репуб-
личките и покраинските заедници на пензиското осигуру-
вање и Заедницата на осигурувањето на воените осигуре-
ници и дека поради тоа ТОЈ правилник е несогласен со чл. 
127 и 223 од Уставот на СФРЈ и е спротивен на член 578 од 
Законот за здружениот труд. 

2. Оспорениот правилник го донесе Советот на Соју-
зот на заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија на седницата од 25 февруари 1979 го-
дина, по прибавената согласност на членките на Сојузот. 
Со него е уредено постапувањето на Арбитражната коми-
сија во решавањето на споровите што настануваат меѓу 
заедниците во врска со пресметувањето и исплатувањето 
на надоместот на дел од пензиите и другите додатни дава-
ња, кога правото на пензија е определено според стажот 
на осигурување остварен кај две или повеќе заедници. 

3. Сојузот на заедниците на пензија и инвалидското 
осигурување на Југославија, во одговор на наводите на 
предлогот, изнесе дека на XV седница на Советот на Соју-
зот, одржана на 27 јуни 1979 година, на предлог од репуб-
личките и покраинските заедници на пензиското осигуру-
вање и Заедницата на осигурувањето на воените осигуре-
ници, е заклучено дека е потребно донесување на правила 
за работата на Арбитражната комисија, и тие правила да 
ги донесе Советот на тој сојуз, во согласност на заедници-
те членка на Сојузот. 

Постапувајќи по тој заклучок, во соработка со наве-
тените заедници, изготвен е Правилник за постапката и 
работата на Арбитражната комисија, кој по претходно 
прибавената согласност на тие заедници, го донесе Сове-
тот на Сојузот. Со оглед на учеството на заедниците во из-
работката и донесувањето на Правилникот, како и на фак-
тот дека тој содржи само процесни норми на арбитража, 
се смета дека Правилникот е согласен со уставот и зако-
нот. 

4. Со член 127 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со 
самоуправната спогодба и со општествениот договор се 
утврдуваат мерките за нивното спроведување, материјал-
ната и општествената одговорност на учесниците во само-
управната спогодба и општествениот договор и начинот и 
условите на нивната измена. Со самоуправната спогодба 
и со општествениот договор може да се предвиди арбит-
ража или друг начин на решавање на споровите што на-
стануваат во спроведувањето на спогодбата односно дого-
ворот. Според член 223 од Уставот на СФРЈ, самоуправ-
ните судови се установуваат со самоуправен акт или со 
спогодба на странките, во согласност со уставот и зако-
нот. Самоуправните судови за определени видови спорови 
можат да се установат и со закон. Надлежноста, составот 
и организацијата на самоуправниот суд како и постапката 
пред тој суд, се уредуваат со закон, односно со акт за уста-
новување на судот во согласност со законот. Самоуправ-
ните судови, според член 225 од Уставот на СФРЈ, се уста-
новуваат како судови на здружениот труд, арбитражи, ми-
ровни совети како и други форми на самоуправните судо-
ви. 

Со Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
23/82,75/85 и 8/87), е пропишано дека правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување се остваруваат во заед-
ницата во која осигуреникот последен пат бил осигурен, а 
ако пензискиот стаж е остварен односно утврден на под-
рачје на две или повеќе заедници, заедниците меѓусебно да 
го уредат со самоуправна спогодба прашањето за надо-
мест на дел од пензијата на заедницата што го признала 
правото на пензија, кој одговара на сразмерата меѓу 
стажот што го остварил осигуреникот на нејзиното под-
рачје и вкупниот пензиски стаж. 

Со самоуправната спогодба за уредување на меѓусеб-
ните односи во врска со спроведувањето на чл. 63 и 72 од 
Законот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување и на член 140 ст. 1 и 2 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/75), е пропишано дека 
спорот што ќе настане меѓу заедниците во врска со надо-
местот што се утврдува според оваа спогодба, на предлог 
на една од заедниците, го решава арбитражната комисија 
што е составена од по еден член именуван од секоја заед-
ница во спорт и од претседателот што го именува Советот 
на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

5. Според тоа, со Законот и Самоуправната спогодба, 
се уредени условите за надомест на дел од пензијата кога 
пензискиот стаж е наполнет односно утврден на подрачје-
то на две или повеќе заедници, како и надлежноста, соста-
вот и организацијата на арбитражната комисија во реша-
вањето на споровите што настануваат меѓу заедниците 
околу пресметувањето на овој надомест, а исто така и на-
чинот за нејзиното постапување како самоуправен суд, па 
според оцената на Уставниот суд на Југославија оспорени-
от правилник што е донесен врз основа на согласност на 
сите членки на Сојузот на заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување на Југославија е во согласност со 
чл. 127 и 223 од Уставот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, и на член 13 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 
април 1987 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека Правилникот 

за постапката и работата на Арбитражната комисија што 
го донесе Советот на Сојузот на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување на Југославија, не е согласен 
со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав на: претседа-
телот на Судот Иван Франко и судиите: Божидар Булато-
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виќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р 
Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Рад-
ко Мочнвник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стијовиќ Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан 
Враниќн. 

У бр. 247/86 
8 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ДОГОВОРОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХИДРОЕ-
НЕРГЕТСКИОТ И ВОДОСТОПАНСКИОТ ПОТЕНЦИ-
ЈАЛ НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ДРИНА И МОРАЧА 

1. Со Предлогот на Звеза друштев за варство околја в 
Словенки, од Љубљана, пред Уставниот суд на Југослави-
ја е поведена постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Договорот за користење на хидроенергетскиот 
и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките 
Дрина и Морача, што го склучија Собранието на СР Бос-
на и Херцеговина, Собранието на СР Црна Гора и Собра-
нието на СР Србија („Службени гласник СР Србије", бр. 
27/84, „Службени лист СР Црне Горе“, бр. 20/84 и 
„Службени лист СР Босне н Херцеговине", бр. 22/84). Оце-
нување на уставноста и законитоста на Договорот за ко-
ристење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потен-
цијал на сливовите на реките Дрина и Морача е барано и 
со поголем број на иницијативи од поединци. 

Според предлогот на Звеза друштев за варство око-
лја в Словенији, оспорениот договор за користење на хид-
роенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливо-
вите на реките Дрина и Морача (во натамошниот текст: 
Договорот) е општ акт, склучен во смисла на член 244 став 
2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ. Договорот не ги изразува 
фактичките заеднички интереси на народите и народнос-
тите и на работните луѓе и граѓаните што тие, во смисла 
на член 244 од Уставот на СФРЈ, ги остваруваат во феде-
рацијата, а неговото склучување ги надминува рамките на 
правата и должностите на социјалистичките републики 
што го склучиле. Притоа со Договорот не се води сметка 
за исполнувањето на обврските што, со склучувањето на 
меѓународниот договор, ги презела федерацијата. Имено, 
оспорениот договор е во спротивност со обврските на фе-
дерацијата преземени со Законот за ратификација на Кон-
венцијата за заштита на светското културно и природно 
наследство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74) односно 
со обврските утврдени со член 6 на таа конвенција. Пред-
лагачот смета дека Договорот не е во согласност со одред-
бата на член 87 од Уставот на СФРЈ, со која е утврдена 
должноста на работните луѓе и граѓаните, организациите 
на здружен труд, општествено-политичките заедници, 
месните заедници и на други самоуправни организации и 
заедници да обезбедуваат услови за зачувување и развој на 
природните и со труд создадени вредности на човековата 
средина. 

2. Откако оцени дека Звеза друштев за варство околја 
в Словенији, во оваа работа е овластена пред Уставниот 
суд на Југославија да поведе постапка за оценување на ус-
тавноста и законитоста на Договорот, во смисла на член 
387 став 2 точка 3 од Уставот на СФРЈ, предлогот на овој 
сојуз, со кој е поведена постапка за оценување на уставнос-
та и законитоста на оспорениот договор, Уставниот суд 
на Југославија им го достави, во смисла на член 389 став 1 
од Уставот на СФРЈ, на уставните судови на Босна и Хер-
цеговина, Црна Гора и Србија, заради оценување на сог-
ласноста на Договорот со уставите на тие републики. 

Уставниот суд на СР Црна Гора го отфрли предлогот 
за оценување на уставноста и законитоста на Договорот, 
наоѓајќи дека се работи за поединечен акт, што тој уставен 
суд не го оценува. Уставниот суд на СР Босна и Херцего-
вина оцени дека Договорот не е општ акт од член 387 на 
Уставот на СР Босна и Херцеговина, што подлежи на оце-
нување на уставноста и законитоста, па поради тоа не 
прифати да ја оценува неговата уставност. Уставниот суд 

на СР Србија заклучи дека не е надлежен за оценување на 
уставноста на договори што се склучуваат во смисла на 
член 244 од Уставот на СФРЈ. 

3. Собранијата на СР Босна и Херцеговина, СР Црна 
Гора и СР Србија, во своите одговори на предлогот со кој 
е поведена постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на Договорот, го изложија ставот дека оспорениот 
договор е согласен со Уставот на СФРЈ и дека не е. во 
спротивност со сојузниот закон. Во одговорите на собра-
нијата на овие три републики е наведено', а во излагањето 
на нивните претставници на јавната расправа е истакнато, 
дека претстои склучување на нов договор за користење на 
хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сли-
вовите на реките Дрина и Морача, со кој користењето на 
водите на реката Тара, која спаѓа во сливот на реката Дри-
на, ќе се уреди поинаку отколку со оспорениот договор. 

4. Уставниот суд на Југославија на 22 јануари 1987 го-
дина одржа јавна расправа заради оценување на уставнос-
та и законитоста на Договорот. На расправата присуству-
ваа претставници на собранијата на СР Босна и Херцего-
вина, СР Црна Гора и СР Србија, претставници на некои 
сојузни органи, научни установи, како и одделни стручња-
ци за водостопанско право. 

Претставникот на Собранието на СР Босна и Херце-
говина, на јавната расправа, истакна дека се поставува 
прашање дали договорите што се склучуваат во смисла на 
член 244 од Уставот на СФРЈ подлежат на оценување на 
уставноста и законитоста, додека претставникот на Со-
бранието на СР Србија сметаше дека оспорениот договор 
не е општ акт чија уставност и законитост може да ја оце-
нува Уставниот суд. 

Склучувањето на оспорениот договор, според мисле-
њата на претставниците на собранијата на републиките 
што го склучиле тој договор, самр по себе, не значи непо-
читување на обврските што Југославија ги презела со ра-
тификацијата на Конвенцијата за заштита на светското 
културно и природно наследство, бидејќи одредбите од 
Договорот водат сметка и за тоа. Со оглед на тоа, според 
мислењата на собранијата на трите републики, Договорот 
е во согласност со Уставот на СФРЈ и не е во спротивност 
со сојузниот закон, а со него се остварува и општиот инте-
рес, а не само заедничкиот интерес на републиките што го 
склучиле. 

Од јавната расправа произлезе како неспорно дека 
остварувањето на Договорот односно изградбата на хнд-
роенергетски потенцијали во сливовите на реките Дрина и 
Морача, доведува до потопување на кањонот на реката 
Тара кој, во рамките на Националниот парк „Дурмитор", 
е запишан во „Списокот на светското наследство“. Според 
изјавите на претставниците на собранијата на трите ре-
публики, дадени на јавната расправа, со новиот договор за 
користењето на водите на сливовите на реките^Дрнна и 
Морача се предвидува кањонот на реката Тара да не биде 
потопен. 

5. Според член 244 од Уставот на СФРЈ, во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија народите и 
народностите и работните луѓе и граѓаните ги остварува-
ат и обезбедуваат сувереноста, рамноправноста, нацио-
налната слобода, независноста, територијалната целокуп-
ност, безбедноста, општествената самозаштита, одбрана-
та на земјата, меѓународната положба и односите на зем-
јата со други држави и меѓународни организации, систе-
мот на социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи, единствените основи на политичкиот сис-
тем, основните демократски слободи и права на човеко,т и 
граѓанинот, солидарноста и социјалната сигурност на ра-
ботните луѓе и граѓаните и единствениот југословенски 
пазар, и го усогласуваат заедничкиот стопански и општес-
твен развиток и други свои заеднички интереси. Тие инте-
реси се остваруваат и со непосредна соработка и со дого-
вор на републиките, автономните покраини, општините и 
другите општествено-политички заедници. 

Договорот за, користење на хидроенергетскиот и во-
достопанскиот потенцијал на слнвовите на реките Дрина 
и Морача што го склучја трите републики, секако, спаѓа 
во редот на договорите од член 244 на Уставот на СФРЈ. 

Договорите, што ги склучуваат републиките, авто-
номните покраини, општините и другите општествено-
-политички заедници во смисла на член 244 став 2 алинеје 
3 од Уставот на СФРЈ можат, според мислењето на Устав-
ниот суд на Југославија, да бидат предмет на оценување 
на уставноста и законитоста, во определени случаи, Дого-
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верите на општествено-политичките заедници подлежат 
на оценување на уставноста и законитоста тогаш кога тие 
имаат карактер на општ акт со кој се уредуваат општес-
твените односи, или кога даваат основа за уредување на 
општествените односи. Уставниот суд на Југославија, во 
секој поединечен случај, проценува дали определен дого-
вор од член 244 на Уставот на СФРЈ подлежи на оценува-
ње на уставноста и законитоста. Дали определен договор 
од член 244 на Уставот на СФРЈ може да биде ћредмет за 
оценување на уставноста и законитоста зависи од тоа што 
тој договор има за предмет на уредување: општествени 
односи или некое друго прашање, дали тој има својство на 
општ акт, дали може да се применува непосредно, како и 
од други околности од кои зависи дали може да се оценува 
уставноста и законитоста на тие акти. 

Уставниот суд на Југославија смета дека Договорот 
за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот по-
тенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача, склучен 
во смисла на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на 
СФРЈ, е општ акт, и дека поради тоа може да биде пред-
мет на оценување на уставноста и законитоста. 

Со договорот за користење на хидроенергетскиот и 
водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дри-
на и Морача се уредуваат општествените односи во корис-
тењето на водотеците на сливовите на тие реки кои, спо-
ред чл. 85 и 86 од Уставот на СФРЈ, уживаат посебна за-
штита како добра од општ интерес што мораат да се иско-
ристуваат во согласност со општите услови предвидени со 
закон со кои се обезбедуваат нивното рационално иско-
ристување и другите општи интереси. Таа заштита на во-
дотеците ја осигурува, во овој случај, сојузниот законод-
носно Законот за ратификација на Конвенцијата за зашти-
та на светското културно и природно наследство. Според 
тоа, оспорениот договор претставува - според предметот 
на уредувањето и содржината - општ акт КОЈ и непосредно 
може да се примену и кој ги уредува односите што веќе се 
уредени со сојузен закон па, според тоа, подлежи на оцену-
вање на уставноста и законитоста. 

6. Земјиштата, шумите, водотеците, морето и морски-
от брег, рудните блага и други природни богатства ужива-
ат, како добра од општ интерес, посебна заштита во смис-
ла на член 85 од Уставот на СФРЈ и се користат под усло-
вите и на начин што се пропишани со закон. Водотекот, 
според член 86 од Уставот на СФРЈ, мора да се искористу-
ва во согласнсот со општите услови предвидени со закон, 
со кои се обезбедува неговото рационално користење и 
другите општи интереси. Користењето на водотеците 
претпоставува дека тоа се прави во општ интерес и дека 
остварувањето на заедничкиот интерес за користење на 
водотеците мора да води сметка и за општиот интерес. 
Договорот за користење на такво добро мора да го изразу-
ва не само заедничкиот, туку општиот интерес на сите, а 
не само на одделни субјекти на општествената заедница. 
Поради тоа секој договор за користење на добра од општ 
интерес мора да го изразува не само заедничкиот, туку и 
општиот интерес на целата општествена заедница. При-
тоа, кога станува збор за добра што претставуваат при-
родно наследство на човештвото, ни општиот интерес не 
може да се остварува само со користење на економските 
погодности на определено добро, туку и со негово зачуву-
вање како добро што претставува заштитено природно 
наследство. 

Кањонот на реката Тара претставува природно на-
следство на човештвото, запишано во „Списокот на свет-
ското наследство“, во состав на Националниот парк „Дур-
митор". Со оглед на тоа дека со остварувањето на оспоре-
ниот договор кањонот на Тара би бил потопен, произлегу-
ва дека Договорот е општ акт со кој користењето на едно 
добро од општ интерес не е уредено во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ односно дека е уредено во спортивност со 
сојузниот закон. 

7. Врз основа на одредбите од Конвенцијата за за-
штита на светското културно и природно наследство, што 
со Законот за ратификација на таа конвенција („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 56/74) стана сојузен закон, Национал-
ниот парк „Дурмитор", во чиј состав е кањонот на Тара, е 
запишан во „Списокот на светското наследство“. Конвен-
цијата за заштита на светското културно и природно на-
следство стана, значи, сојузен закон, за чие извршување, 
според член 281 став 1 точка 7 од Уставот на СФРЈ, се од-
говорни сојузните органи. Со оглед на тоа, Уставниот суд 
ЈШ Ј̂ ТОСЛ??И'? H?Cf?t ВО ^vtfa?rvr чч ?CT??^?'W'T .изго-

вор треба да се оценува не само неговата уставност, туку и 
тоа дали тој е во спротивност со сојузниот закон. 

Секоја држава-членка на Конвенцијата за заштита на 
светското културно и природно наследство (понатаму: 
Конвенцијата) презема, со ратификација на Конвенцијата, 
определени обврски, како што се: пронаоѓање, заштита, 
конзервирање, популаризација и пренесување на идните 
генерации на културното и природното наследство што се 
наоѓа на нејзината територија. Според тоа, постапување-
то со добро што претставува дел од светското културно и 
природно наследство, мора да биде во согласност со обвр-
ските што се прифатени со Конвенцијата, во поглед на за-
чувувањето и користењето на таквото добро и не може да 
биде во спротивност со Конвенцијата. Со оглед на неспор-
ната околност дека со изградбата на објекти во сливовите 
на реките Дрина и Морача кањонот на Тара би бил пото-
пен и дека остварувањето на оспорениот договор би значе-
ло постапување спротивно од одредбите на Конвенцијата 
и од обврските што СФРЈ ги презеде со ратификацијата на 
Конвенцијата, Уставниот суд на Југославија смета дека 
оспорениот договор е во спротивност со СОЈУЗНИОТ закон. 
Со оспорениот договор се уредува еден однос што е уре-
ден со сојузен закон за чие извршување се одговорни сојуз-
ните органи, и тоа така што тој однос е уреден спротивно 
на одредбите од сојузниот закон, со КОЈ е утврдена об-
врската за зачувување на кањонот на Тара како добро што 
е светско природно наследство. Поради тоа, Уставниот 
суд на Југославија оценува дека оспорениот договор е во 
спротивност со сојузниот закон. 

Остварувањето на Договорот би значело, значи, по-
топопување на кањонот на Тара, непочитување на Конвен-
цијата, постапување спротивно на обврските што земјата 
ги презела со ратификацијата на Конвенцијата и менува-
ње на тие обврски. Располагањето со добро, кое претста-
вува светско природно наследство, е спротивно на одред-
бите од Конвенцијата, всушност не е само непочитување 
на обврските што произлегуваат од Конвенцијата, туку 
тоа би било, всушност, и нејзино откажување, што може 
да го стори само Собранието на СФРЈ, кое и ја ратифику-
ва Конвенцијата. 

Според член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ, општите 
акти на органите на општествено-политичките заедници 
не можат да бидат во спротивнсот со сојузниот закон. 
Спротивност на општ акт на орган на општествено-пли-
тичка заедница со сојузуен закон, го прави тој акт истовре-
мено несогласен со Уставот на СФРЈ. Со самото тоа биде-
јќи Уставниот суд на Југославија оценува дека Договорот 
е во спротивност со сојузниот закон, тој не е во согласност 
ни со Уставот на СФРЈ. 

8. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 17 јуни 1987 година, врз основа на член 375 
став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 

Договорот за користење на хидроенергетскиот и во-
достопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина 
и Морача не е во согласност со Уставот на СФРЈ и е во 
спротивност со сојузниот закон, па се укинува. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
и во службените гласила на социјалситичките републики 
Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во следниот состав: судијата Рамадан Враниќи, кој го за-
менува претседателот на Уставниот суд на Југославија, и 
судиите: Иван Франко, Милосав Стијовиќ, Радко Мочив-
ник, Јаким Спировски, Милован Бузаџиќ, д-р Јосиф Трај-
ковиќ, Душан Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа 
Сефо, Божидар Булатовиќ и д-р Васил Гривчев. 

У-бр. 238/84 
17 јуни 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
судија 
Водејќи, С, р. 



С трана 1342 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 август 1987 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ И КПИКОНТИНЕНТАЛ-
НИОТ ПОЈАС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Уставниот суд на Југославија, со решението број 

У-384/85 од 2 јули 1986 година, поведе постапка за оцену-
вање на уставноста на одредбите од член 10 на Законот за 
измени на Законот !за крајбрежното море и епиконтинен-
талниот појас на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист ,на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија“, број 13/79). Ова затоа што 
со одредбите на член 10 од наведениот сојузен закон е 
предвидеа дека Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата со свои прописи ќе ги утврдат правилата 
на однесување на сите странски бродови во крајбрежното 
море на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, па основано се постави прашањето дали можело уре-
дувањето на овие односи да се пренесе врс Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата. 

2. Со одредбите на член 10 од Законот за измени на 
Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот по-
јас на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја е предвидено дека Сојузниот извршен совет ќе донесе 
прописи за пристапот, преминувањ,ето и престојот во 
крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на странски воени бродови, странски 
јавни бродови, странски јахти, странски нуклеарни бродо-
ви и на странски трговски бродови што превезуваат ради-
оактивни материи, за преминот на странски рибарски бро-
дови низ територијално^ море, за држењето и запечату-
вањето на рибарски прибор и за посебните ознаки и светла 
што мораат да ги имаат странските рибарски бродови, ка-
ко и за тоа дека сојузниот секретар за внатрешни работи, 
во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана 
ги донесува прописите за вршење на подводни активности 
и со тие прописи да ги предвиди прекршоците поради по-
вреда на нивните одредби. 

3. Во одговор на решението за поведување на постап-
ка Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија го извести Уставниот 
суд дека на седницата од 19 ноември 1986 година заклучил 
Сојузниот извршен совет при изработката на Предлог-за-
конот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да 
појде 'од оцената на Уставниот суд на Југославија дека 
пропишувањето на пристапот, преминувањето и престо-
јот во крајбрежното море на Југославија претставува ут-
врдување на правата, должностите и обврските, што спаѓа 
во надлежност на органите на федерацијата, па при фор-
мулацијата на одредбите од оспорениот член предлагачот 
уште еднаш треба да процени дали утврдувањето на спо-
менатите односи е во надлежност на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија или на неј-
зините извршни односно управни органи. 

4. Со член 281 став 1 точка 11 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија е предвиде-
но федерацијата да ги уредува прашањата што се однесу-
ваат на пловните патишта на водите на кои важи меѓуна-
роден и меѓудржавен режим на пловидба и обезбедува из-
вршување на сојузните прописи во таа област кога е тоа, 
во интерес на целата земЈа, утврдено со сојузен закон. 

Со одредбите на чл. 346 и 364 од Уставот на СФРЈ е 
уредено Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата да можат да донесуваат прописи за извршување-
то на сојузните закони и на други сојузни прописи за чие 
извршување се одговорни, во согласност со нивните ов-
ластувања утврдени во член 274 од Уставот на СФРЈ, до-
дека утврдувањето на правата, должностите и обврските е 
во надлежност на Собранието на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија од наведените причини 
оценува дека, оспорената одредба на Законот за измени на 
Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот по-
јас на СФРЈ со која на извршните и управните органи им 
се пренесени овластувањата на Собранието на СФРЈ да ги 
уредува правата, обврските и одговорностите на странски-
те лица во домашното море, не е согласна со Уставот на 
гњт 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
3/Ѕ од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 23 ју-
ни 1987 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбите на член 10 од Законот 

за измени на Законот за крајбрежното море и епиконти-
ненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79) не 
се согласни со Уставот на СФРЈ. 

2. Одлуката се доставува до Собранието на СФРЈ, во 
смисла на член 384 од Устав на СФРЈ, во рок од шест ме-
сеци да ја усогласи наведената законска одредба со Уста-
вот на СФРЈ. 

3. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југослави-
ја во следниот состав: судија претседавач Рамадан Врани-
ќи и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован 
Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Мило-
сав Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У-бр. 384/85 
23 јуни 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
судија 

Рамадан Враннќи, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 3 СТАВ 
1 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
НА ОСТВАРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУ-
ГИ ПРАВА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - МОСТАР 
1. Основната организација на здружен труд Дом 

здравља „26. октобар" Чапљина, поведе пред Уставниот 
суд на Југославија постапка за оценување на уставноста 
на член 3 став 1 од Правилникот за условите и начинот на 
остварување на здравствена заштита и други права на Са-
моуправната интересна заедница на здравствена заштита 
- Мостар („Службени лист СР Босне и Херцеговине", бр. 
27/83), зашто смета дека со оваа одредба се нарушени ус-
тавните и законските права на работниците за слободен 
избор на лекар и здравствена заштита. 

2. Со оспорената одредба на член 3 став 1 од Правил-
никот, е утврдено дека осигурените лица остваруваат 
здравствена заштита според својот избор кај лекар во 
здравствени организации со кои заедницата односно ос-
новната заедница, склучила самоуправна спогодба за раз-
мена на трудот и тоа осигуреникот во местото на вработу-
вањето, а другите осигуреници и членови на семејството 
во местото на живеалиштето, во рамките на обемот на 
правата утврдени со одредбите на статутот и другите са-
моуправни општи акти на заедницата односно основната 
заедница. 

3. Според член 281 став 1 точка 3 од Уставот на 
СФРЈ, федерацијата ги уредува основните права на работ-
ните луѓе заради обезбедување на нивната социјална си-
гурност, а според член 163 став 1 од Уставот ка СФРЈ, 
правата на работниците на социјално осигурување и 
здравствена заштита, во случај на болест, намалување или 
загубување на работната способност, се обезбедува со за-
должително осигурување на начелата на заемност и соли-
дарност и минатиот труд, во согласност со Законот. 

Здравственото осигурување, во согласност со начела-
та утврдени во наведените одредби на Уставот на СФРЈ, 
го уредуваат републиките и покраините. 

Со Законот на Босна и Херцеговина за здравствена 
заштита, е пропишано дека работниците, други работни 
луѓе и граѓани имаат право, под условите утврдени во за-
едницата за здравствена заштита, на слободен избор на 
здравствена организација и здравствен работник, кој ќе 
им даде здравствена заштита. 

4. Уставниот суд на Југославија не најде дека со оспо-
рената одредба на наведениот правилник, со кој врз осно-
ва на Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствена 
заштита, е уредено остварувањето на правото на слободен 
избор на лекар и здравствена организација, е повредено 
некое утврдено со Уставот на СФРЈ право на работните 
луѓе од областа на здравствената заштита. Затоа Уставни-
от суд на Југославија оценува дека оспорените одредби на 
наведениот правилник не се несогласни со Уставот на 
СФРЈ. 

За оценување на спротивност на оспорениот член на 
Правилникот со Законот за здравствената заштита, е над-
лежен Уставниот суд на Босна и Херцеговина, кој со Од-
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луката бр. У-50/85 од 27 ноември 1986 година, го одби 
предлогот на овластениот предлагач. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и на член 36 став 3 
од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седни-
цата одржана на 17 јуни 1987 година донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Основната организација на 

здружен труд Дом здравља „26. октобар", Чапљина, да се 
утврди дека член 3 став 1 од Правилникот за условите и 
начинот на остварување здравствена заштита и други пра-
ва на Самоуправната интересна заедница за здравствена 
заштита - Мостар е несогласен со уставот на СФРЈ. 

2. Овра одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен оспорениот самоупра-
вен општ акт. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав на: 
претседавачот на Судот, Рамадан Враниќи и членовите на 
Судот: Божидар Булатовиќ, Иван Франко, Милован Буза-
циќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Радко Мочивник, Мустафа 
Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штр-
бац и д-р Јосиф Трајковиќ. 
V бр. 227/84 
17 јуни 1987 година 
Белград Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

судијата 
Рамадан Браници, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДИПЛОМАТСКИТЕ, КОНЗУ-
ЛАРНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СФРЈ 
ВО СТРАНСТВО ОД 22 НОЕМВРИ 1977 ГОДИНА И НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ТОЈ ПРАВИЛНИК ОД 14 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијати-
вата на Братислав Валчиќ, работник на Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи, со Решението на Судот У бр. 
122/85, од 16 април 1986 година, поведе постапка за оцену-
вање на законитос?та на начинот на усвојување на Правил-
никот за распределба на средствата за лични доходи и 
други примања на работниците во дипломатските, конзу-
ларните и другите претставништва на СФРЈ во странство 
од 22 ноември 1977 година и на Правилникот за измени и 
дополненија на тој правилник од 14 декември 1978 година. 

2. Оспорениот правилник го донесе Советот на Ра-
ботната заедница на Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи, со согласност на сојузниот секретар на ТОЈ сек-
ретаријат, врз основа на член 102 од Законот за сојузната 
управа и член 69 од Основниот закон за средствата за ра-
бота на органите на управата, на 22 ноември 1977 година. 
Правилникот за измени и дополненија на тој правилник 
го донесе, исто така, Советот на Работната заедница, со 
согласност на сојузниот Секретар, врз основа на чл. 289, 
292, 409 и 416 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и за сојуз-
ните органи на управата, на 14 декември 1978 година. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешни работи, во 
одговорот на решението на Уставниот суд за поведување 
постапка наведе дека се во тек подготовките за изработка 
и донесување на нови самоуправни општи акти за распре-
делба на средства за лични доходи и други примања на ра-
ботниците во дипломатските, конзуларните и другите пре-
тставништва на СФРЈ во странство, што ќе бидат донесе-
ни На начин согласен со Уставот и со закон. Затоа Секре-
таријатот го замоли Уставниот суд да го одложи одлучу-
вањето по овој предмет до крајот на 1986 година, а во 
јануари 1987 година тој рок да го продолжи до крајот на 
јуни 1987 година, што Уставниот суд го прифати. 

Меѓутоа, Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти до 30 јуни 1987 година не донесе нов правилник, со 
чие влегување во сила би престанал да важи оспорениот 
правилник. 

4. Според чл. 14 и 21 од Уставот на СФРЈ, утврдува-
њето на основите и мерилата за распределба на средства-

та за лични доходи и заедничка потрошувачка, е неотуѓи-
во право на работниците во основната организација на 
здружен труд за кое тие одлучуваат заедно и рамноправ-
но, а според член 30 став 1 од Уставот на СФРЈ работни-
ците во работните заедници на органите на управата има-
ат право на средства за лична и заедничка потрошувачка 
во согласност со начелото за распределба според трудот и 
со општествено утврдените основи и мерила за распредел-
ба според критериумите што важат за организациите на 
здружен труд. 

Со член 143 став 2 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органа на управата е утврдено дека работници-
те во работната заедница на органите на управата, со лич-
но изјаснување, одлучуваат и за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка. Одредбите на овој закон, според член 416 
став 1 од тој закон, се применуваат и на работниците во 
дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ 
во странство. 

Според тие одредби на Уставот и наведениот закон 
работниците на Сојузниот секретаријат за“ надворешни ра-
боти имаат право непосредно и рамноправно, со лично из-
јаснување, да донесуваат свои самоуправни општи акти за 
распределба на средства за лични доходи. Поради тоа, 
според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, Сове-
тот на Работната заедница на работниците на овој секре-
таријат не е надлежен да донесува самоуправни општи ак-
ти за распределба на личните доходи и на другите прима-
ња на работниците во дипломатските, конзуларните и 
другите претставништва на СФРЈ во странство, бидејќи 
тие акти во смисла на наведените одредби и на Уставот и 
Законот за основите на системот на државната управа тре-
ба да ги донесуваат работниците на тој секретаријат по 
пат на лично изјаснување. 

Затоа, оспорените правилници, по оцената на Устав-
ниот суд, не се согласни со Уставот на СФРЈ и се во спро-
тивност со Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 ју-
ли 1987 година, донесе 

О д л у к а 
Се укинуваат Правилникот за распределба на сред-

ствата за лични доходи и други примања на работниците 
во дипломатските, конзуларните и другите претставниш-
тва на СФРЈ во странство бр. 14544/12 од 22 ноември 1977 
година и Правилникот за измени и дополненија на тој 
правилник од 14 декември 1978 година. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател на Уставниот суд д-р Александар Фира и члено-
ви на Уставниот суд: Божидар Булатовиќ, м-р Милован 
Бузаџиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Иван Франко, д-р Ва-
сил Гривчев, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спи-

?овски, Милосав Стијовиќ, Душан штрбац, д-р Јосиф 
рајковиќ и Рамадан Враниќн. 

У бр. 122/85 
8 јули 1987 година 
Белград Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Александар Фира, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за престанок на 
важењето на југословенските стандарди за градежништво, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/87, се поткра-
ла долунаведената грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО 

Во член 1, во точката 9, наместо ознаката- „JUS О. 
С6.511", треба да стои ознаката: „JUS О.Ѕ3.51Г. 

Од Службен лист на СФРЈ, Белград, 31 јули 1987 го-
дина. 
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У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА 

КОНФЕДЕРАЦИЈА 
I 

Се отповикува 
д-р Сулејман Реџепагиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Швајцарската Конфедера-
ција. 

II 
Се назначува 
Јован Печеновиќ, досегашен помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Швајцарската Конфедерација. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател, 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

715. Одлука за измени на Одлуката за годишната и ме-
сечната аконтација на средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на недоволно разви-
ените републики и автономни покраини за 1987 го-
дина 1305 

716. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
определување на туристички населби, наутички 
центри, марина и мотели на магистралните па-
тишта на кои може да се отвораат слободни ца-
рински продавници 1305 

717. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
мерките за заштита на населението од синдромот 
на стекнат недостиг на имунитет 1306 

718 Решение за увоз на опрема за пречистување на во-
ди за потребите на населението без плаќање џари -
на 1306 

719. Правилник за вршење на службата на овластените 
службени лица во Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи 1307 

720. Правилник за измени на Правилникот за вршење 
на подводни активности во крајбрежното море на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 1316 

721. Правилник за критериумите за упатување на оси-
гуреници на СФРЈ заболени од кардиовасхуларни 
заболувања на лекување во странство 1317 

Страна 
722. Правилник за измени и дополненија на правилни-

кот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и пе-
чурките 1317 

723. Решение за забрана на внесувањето и растурањето 
на весникот ,,Corriere della sera" 1319 

724. Упатство за измени и дополненија на Упатството 
за начинот на евидентирање на средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини 1319 

725. Наредба за утврдување на единствените коефици-
енти за Ревалоризација на основните и другите оп-
штествени средства и процентот на растежот на 
животните трошоци 1319 

726. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пуштање во внат-
решниот промет, к за кои престанале да важат до-
сегашните дозволи 1320 

727. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи ,за пуштање во внатре-
шен промет 1324 

728. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пуштање во внатре-
шен промет, во кои се извршени измени и допол-
ненија 1327 

729. Списон на средствата за заштита на растенијата 
за кои престанале да важат дозволите за пуштање 
во внатрешниот промет 1329 

730. Список на готовите лекови за употреба во ветери-
ната за чие пуштање во промет е дадено одобре-
ние во периодот од 1 јануари 1986 година до 30 ју-
ни 1987 година 1332 

731. Список на организациите на здружен труд овлас-
тени за атестирање на шлемови за пожарникари - 1335 

732. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на јажиња 
за извозни постројки во рударството и шлемови за 
заштита во индустријата 1335 

733. Одлука за продажба на пригодни златни и сребре-
ни ковани пари издадени по повод 270-годишнина-
та на „Сињска алка“ 1335 

734. Одлука за основните обележја на банкнотата од 
20000 динари ^ 1335 

735. Самоуправна спогодба за уредување на меѓусебни-
те односи во организирањето и обезбедувањето на 
Југословенскиот воздушен систем за итна меди-
цинска помош 1336 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска - 1338 

Одлука за одбивање на предлогот да се утврди дека 
Правилникот за постапката и работата на Арбит-
ражната комисија, што ја донесе Советот наСоју-
зот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија, е несогласен со Уста-
вот на СФРЈ 1339 

Одлука за оценував на уставноста и законитоста на До-
говорот за користење на хндроенергетскиот по-
тенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача 1340 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 10 од Законот за измени на Законот за крај-
брежното море и епиконтиненталниот појас на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија ? 1342 

Одлука за оценување на уставноста на член 3 став 1 од 
Правилникот за условите и начинот на остварува-
ње здравствена заштита it други права на Самоуп-
равната интересна заедница за здравствена за-
штита - Мостар 1342 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста на 
Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи и други примања на рботниците во 
дипломатските, конзуларните и другите претстав-
ништва на СФРЈ во странство од 22 ноември 1977 
година и на Правилникот за измени и дополнени-
ја на тој правилник од 14 декември 1978 година - 1343 

Исправка на Правилникот за престанок на важењето на 
југословенските стандарди за градежништво 1343 

Укази - 1344 
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