
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во шз-
дмие на српскохрватски одвоеше хрватскосро-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.260 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уреднмш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

590. 
Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РАСТИТЕЛНИТЕ 

ГЕНЕТИЧКИ РЕСУРСИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Се формира Комисија за растителните генетички 

ресурси на Југославија (во натамошниот текст: Комисија-
та), како заедничко колегијално тело на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации, при Сојузниот 
комитет за земјоделство. 

2. Комисијата обезбедува усогласување на ставовите 
на заинтересираните сојузни органи на управата и сојуз-
ните организации и неопходна координација во спроведу-
вањето на политиката во областа на растителните гене-
тички ресурси на Југославија. 

3. Врз основа на следењето и анализирањето на сос-
тојбата во областа на растителните генетички ресурси на 
земјата, Комисијата ја координира работата врз подготов-
ката на материјалите од таа област, зазема ставови, ут-
врдува оцени и предлози и им дава иницијативи за презе-
мање мерки во таа област на Сојузниот комитет за земјо-
делство и на Сојузниот комитет за наука, технологија и 
информатика. 

Во рамките на својот делокруг Комисијата ги врши 
следните работи: 

1) ги координира програмите и плановите за работа 
и ги иницира мерките за организирање и усогласување на 
активностите на југословенската мрежа на стручните од-
бори за одделни растителни видови; 

2) се грижи за плановите и програмите^ активности 
во остварувањето на целите на специјализираните аген-
ции и тела на Обединетите нации и на други меѓународни 
организации на проучување и зачувување на ген-фондот, 
зазема ставови, дава мислење и ги иницира предлозите кај 
Сојузниот комитет за земјоделство и Сојузниот комитет 
за наука, технологија и информатика во поглед на сора-
ботката со тие организации и тела; 

3) ја координира активноста врзана за меѓународната 
соработка во оваа област и за таа цел ги иницира и разгле-
дува предлозите на одлуки и зазема ставови и дава мисле-
ња за пристапување кон регионални и глобални програми 
за организирање на експедиции во земјата, за учество во 
експедиции во странство, за меѓународни експедиции во 
нашата земја, за вклучување во меѓународната информа-
циона мрежа и ги иницира мерките за унапредување на 
меѓународната соработка во оваа област; 

4) подготвува предлог на кодекс за користење, класи-
фикација, колекционирање, водење на документација за 
растителните генетички ресурси на Југославија и за разме-
нување на генетички ресурси од сите растителни видови 
на територијата на Југославија; 

5) предлага начини на избор, чување и одржување на 
растителните видови во банките на гени или во природа-
та; 

6) подготвува предлог на мерки и активности за осно-
вање, формирање, организација, работа и функционирање 
на југославенската банка на растителни гени; 

7) иницира донесување односно измени и дополнени-
ја на прописите во оваа област; предлага мерки за обука и 

усовршвање на кадрите од ова област и други мерки што 
се од значење за унапредување на состојбата во областа на 
растителните генетички ресурси на земјата. 

' 4. Комисијата има претседател и осум членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата ги имену-

ва Сојузниот извршен совет. 
Комисијата ја сочинуваат претставници на: 
1) Сојузниот комитет за земјоделство; 
2) Сојузниот комитет за наука, технологија и инфор-

матика; 
3) Сојузниот секретаријат за надворешни работи; 
4) Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
5) Стопанската комора на Југославија; 
6) Сојузот на републичките и покраинските самоуп-

равни заедници за научна дејнсот на СФРЈ; 
7) Сојузот на југословенските друштва ца генетича-

ри; 
8) Координационото тело за растителни и генетички 

ресурси на Југославија. 
Во работата на Комисијата можат да учествуваат 

претставници на републичките и покраинските органи на 
управата во чиј делокруг сраѓаат работите од областа на 
растителните генетички ресурси. 

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и 
претставници на други заинтересирани органи и организа-
ции, на научни и други установи што се занимаваат со 
прашања на растителни генетички ресурси на Југославија, 
кога Комисијата разгледува прашања од значење за ра-
ботата на тие органи, организации и установи. 

5. Комисијата донесува деловник за својата работа. 
6. Стручните и административните работи за потре-

бите на Комисијата ги обезбедува Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

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

Е. п. бр. 246 
23 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

591. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА 
МЕТАЛУРГИЈА 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на производи на црната металургија 
можат цените на своите производи, што се формирани и 
применети во согласност со Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените и на највисоките цени за опре-
делени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/88), да ги зголемат до 24,3%. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 257 
28 јули 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

592. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и'71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на кокс можат цените на коксот, што се 
формирани и применети во согласност со Одлуката за оп-
ределување на највисокото ниво на цените и на највисоки-
те цени за определени производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/88), да ги зголемат до 67,65%. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на огноотпорен материјал можат цените 
на огноотпорниот материјал, што се формирани и приме-
нети во согласност со Одлуката за определување на најви-
сокото ниво на цените и на највисоките цени за определе-
ни производи и услуги, да ги зголемат до 40%. 

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

Е.п. бр. 258 
28 јули 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

593. 
Врз основа на член 96 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИ-
НАТА ОДНОСНО ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ 
ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГИ УВЕЗУВААТ И 

ИЗВЕЗУВААТ 
1. Во Одлуката за видот и количината односно вред-

носта на предметите што физички лица можат да ги увезу-
ваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86, 
44/86, 3/87, 52/87, 57/87 и 86/87) во точка 1 одредба под 2 
во став 1 бројот: „175.000" се заменува со бројот: 
„315.500", а во став 2 бројот: „800.000" - со бројот: 
„1,200.000". 

2. Во точка 2 бројот: „525.000" се заменува со бројот: 
„800.000". 

3. Во точка 3 во одредба под 45 бројот: „875.000" се 
заменува со бројот: „1.300.000", а во одредба под 46 бро-
јот: „6,650.000" се заменува со бројот: „10,000.000". 

4. Во точка 8 став 1 бројот: „52,500.000" се заменува 
со бројот: „80,000.000", а во став 2 бројот: „87,500.000" се 
заменува со бројот: „132,000.000". 

5. Во точка 9 став 1 бројот: „52,500.000" се заменува 
со бројот: „80,000.000". 

6. Во точка 11 став 2 бројот: „14,000.000" се заменува 
со бројот: „21,000.000". 

7. Во точка 12 став 1 бројот: „14,000.000" се заменува 
со бројот: „21,000.000". 

Во став 2 бројот: „5,250.000" се заменува со бројот: 
„8,000.000". 

Во став 4 бројот: „14,000.000" се заменува со бројот: 
„21,000.000". 

Во став 5 бројот: „21,000.000" се заменува со бројот: 
„32,000.000". 

Во став 7 бројот: „5,250.000" се заменува со бројот: 
„8,000.000". 

8. Во точка 13 став 1 бројот: „8,750.000" се заменува 
со бројот: „13,000.000", а бројот: „7,000.000" - со бројот: 
„11,000.000". 

Во став 2 бројот: 4,550.000" се заменува со бројот: 
„7,000.000",.а бројот: „3,500.000" - со бројот: „5,250.000". 

9. Во то^ка 23 бројот: „455,000" се заменува со бројот: 
„1,000.000м. 

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

Е. п. бр. 259 
28 јули 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

594. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ 

СТОКИ 
1. На стоки што се увезуваат, освен на стоки што се 

ослободени од плаќање царина по одредбите на чл. 25 до 
27, член 28 точ. 1 и 2 и точ. 6 до 16 и член 30 од Царински-
от закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76,36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88) односно на стоки 
за кои се плаќа царина по снижена стапка согласно со член 
30 од Царинскиот закон, во 1988 година се плаќа посебна 
такса на увезени стоки во височина од 4,8% од царинската 
основица. 

Посебната такса од став 1 не се плаќа на стоки за кои 
по меѓународните договори не се плаќа царина. 

2. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на 
оваа одлука, посебна такса на увезени стоки се плаќа по 
стапка од 10% на увоз на стоки, од следните тарифни брое-
ви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 
85.21 Апарати за снимање и репродукција 

на слика: 
8521.10 - Со магнетна лента 

Ех. 
Видеорикордери 

85.25 Предаватели за радиотелефонија, ра-
диотелеграфија, радиодифузија или 
телевизија, вклучувајќи со вграден 
приемник или апарат за снимање или 
репродукција на звук: телевизиски ка-
мери : 

8525.30 - Телевизиски камери 
Ех. 
- Видеокамери 

85.27 Приемници за радиотелефонија ра-
диотелеграфија и радиодифузија, 
вклучувајќи и приемници комбинира-
ни во исто куќиште со апарат за сни-
мање или репродукција на звук или 
со часовник: 

8527.11 —комбинирани со апарат за снимање 
или репродукција на звук 
Ех. 
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Член 4 

Радиотранзистори со касетофон 
8527.31 — комбинирани со апарат за снимање 

или репродукција на звук 
Ех. 
Музички столбови 

85.28 Телевизиски приемници (вклучувајќи 
и видеомонитори и видеопроектори), 
комбинирани или некомбинирани во 
исто куќиште со радиоприемници или 
апарати за снимање или репродукција 
на звук или слика: 

8528.10 - Во боја 
Ех. 
Телевизори во боја 

3. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на 
оваа одлука посебна такса на увезени стоки се плаќа на: 

1) увоз на суровини и репродукционен материјалното 
се увезуваат врз основа на странски кредити чијшто рок 
на враќање е преку три месеци до шест месеци во височи-
на од 2,5%, а на увоз на опрема - во височина од 3,5%; 

2) увоз на суровини и репродукционен материјал што 
се увезуваат врз основа на странски кредити чијшто рок 
на враќање е преку шест месеци до 12 месеци во височина 
од 1,5%, а на увоз на опрема - во височина од 3,0%; 

3) увоз на опрема што се увезува врз основа на стран-
ски кредити чијшто рок на враќање е преку 12 месеци до 
24 месеци во височина од 1,5%; 

4) увоз на опрема што се увезува* врз основа на стран-
ски кредити чијшто рок на враќање е преку 24 месеци до 
36 месеци во височина од 1%; 

4. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на 
оваа одлука посебна такса на увезени стоки не се плаќа на: 

1) увоз на суровини и репродукционен материјал што 
се увезуваат врз основа на странски кредити чијшто рок 
на враќање е преку 12 месеци; 

2) на увоз на опрема што се увезува врз основа на 
странски кредити чијшто рок на враќање е преку 36 месе-
ци. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за плаќање на посебна такса 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниотден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 254 
26 јули 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Членот 4 се брише. 

Член 5 
Во член 5 став 2 зборовите: „точка 3" се заменуваат 

со зборовите: „точка 2". 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-8516/2 
22 јули 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

595. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за обезбедува-

ње на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ЗА ОДОБ-

РУВАЊЕ НА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на сло-

бодни средства за одобрување на стоковни кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 64/86) во член 1 точката 2 се 
брише. 

Досегашната точка 3 станува точка 2. 

Член 2 
Во член 2 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 3 
Во член 3 зборовите: „точ. 1 и 2" се бришат. 

~ 596. 
Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 
13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ СРЕДСТВА ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување средства 

што можат да се користат за инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/84 и 30/86) во член 2 став 1 се додаваат 
точ. 6, 7 и 8, кои гласат: 

„6) користењето на средствата за инвестиции заради 
замена на уништени односно заради оспособување на ош-
тетените основни средства поради дејство на елементарни 

. непогоди; 
7) здружувањето на средствата за инвестиции врз ос-

нова на самоуправна спогодба за здружување на средства, 
давањето кредити за инвестиции и давањето средства по 
други основи на општествени правни лица за отстранува-
ње на последиците од елементарни непогоди; 

8) набавката на основните средства за оспособување 
и вработување на инвалидни лица во инвалидски работил-
ници". ; 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој правилник не се однесуваат и на 

плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на 
плаќањето на обврските за инвестиции во основни сред-
ства што организациите на здружен труд и другите орга-
низации и заедници, како и другите корисници на општес-
твени средства ги вршат, и тоа: 

1) за набавка на основни средства до износот на не-
потрошената амортизација и износот на примените надо-
мести за уништени основни средства и за пренесени основ-
ни средства со надоместо т и износот на примените по ос-
нов на продадените основни средства, како и износот на 
примените по основ на здружените парични средства на 
непотрошената амортизација; 

2) за здружување на паричните средства до износот 
на непотрошената амортизација". 

По став 3 се додава став 4, кој гласи: 
„Како непотрошена амортизација, во смисла на став 

2 од овој член, се подразбира амортизацијата пресметана 
од 1 јануари 1984 година по намалувањето на износот на 
вложувањето во инвестиции во основни средства и изно-
сот на здружените парични средства на амортизацијата, 
освен износот на тие вложувања за кои средствата за таа 
намена се обезбедени од други извори. Како непотрошена 
амортизација се подразбираат и надоместите на неауор-
гизираната вредност на основните средства што се расхо-
чувани". 

Член 2 
Во член 3 став 1 зборовите: „во последниот образец 

ОБС (износ под ред. бр. 40, односно разликата меѓу зби-
рот на износот под ред. бр. 42 и 43 и износот под реден 
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број 41) кој е пропишан со Правилникот за начинот на 
составување пресметка на обртните средства и на извори-
те на обртни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84 
и 37/84) и кој и е доставен на Службата на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: „образец ОБС") се 
заменуваат со зборовите: „според податоците од книго-
водството, а врз основа на одлуката на органот на управу-
вањето". 

Во став 2 зборовите: „во образецот ОБС" се замену-
ваат со зборовите: „врз основа на одлуката на органот на 
управувањето". 

Член 3 
Во член 6 ставот 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 1, зборовите: 

„образецот ОБС и податоците што ќе ги утврди за перио-
дот за кој се составува тој образец" се заменуваат со збо-
ровите: „книговодството за сопствените средства од трај-
ните и долгорочните извори што може да ги користи за 
инвестиции врз основа на одлуката на органот на управу-
вањето и податоците за средствата со кој ќе располага од-
носно за обврските што ќе ги намири за инвестиции во осе 
новни средства, за периодот за кој се составува образецот 
СИ-ОЗТ". 

Одредбата под 1 се менува и гласи: 
„1) под реден број 1 се внесува податокот од книго-

водството за сопствените средства од трајните и долго-
рочните извори што можат да се користат за инвестиции, 
врз основа на одлуката на органот на управувањето;". 

Одредбата под 3 се менува и гласи: 
„3) под реден број 5 се внесува податокот од книго-

водството за недостигачкиот износ на трајни обратни 
средства и на дологорочни пласмани од трајните и долго-
рочните извори, врз основа на одлуката на органот на уп-
равувањето;". 

Член 4 
Во член 12 ставот 2 се брише. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-8516/3 
22 јули 1988 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

597. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 

ЗА ПРЕГЛЕД НА ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на отпорни термомет-
ри што во поглед на стручноста на работниците, опремата 
и работните простории мораат да ги исполнуваат органи-
зациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани кои произведуваат и поправаат от-
порни термометри. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката PUL.K-1/1. 

Член 2 
Организациите на здружен труд и работните луѓе од 

член 1 на овој правилник се должни да обезбедат работни-
ци за преглед на отпорни термометри. Ако преглед се 
врши во нивните работни простории, работниците мораат 
да имаат IV степен на стручна подготовка односно средно 

стручно образование од електротехничка насока и мораат 
да ги познаваат постапките за преглед на отпорни термо-
метри. 

Член 3 
За преглед ца отпорни термометри е потребна след-

ната опрема: 
1) еталони на единица за температура; 
2) уреди за репродукување на зададени температури; 
3) уред за репродукување на температурата на топе-

ње на мразот; 
4) уред за мерење на електричната отпорност; 
5) печка за жарење на отпорни термометри; 
6) уред за мерење на отпорност на изолацијата. 

Член 4 
За преглед на отпорни термометри можат да се упот-

ребуваат следните еталони: 
1) платински отпорни термометри од групата на се-

кундарни и работни еталони; 
2) живини термометри од групата на работни етало-

ни. 

Член 5 
За репродукување на зададени температури можат да 

се употребуваат следните уреди: 
1) бањи со течности, за температурен опсег од —200 

°С до 800 °С (солни бањи), чија длабочина на работниот 
простор не е помала од 250 mm, а температурниот гради-
ент во работниот простор не е поголем од 0,05 К/сm; 

2) хоризонтални цевни електрични печки за темпера-
турен опсег до 850 °С, со пречник на цевките околу 50 mm 
и со должина еднаква на 500 mm. Температурниот гради-

• ент во средниот дел на цевката (средината ± 50 mm) мора 
да биде помал или еднаков на 0,05 К/cm на 100 °С и 0,1 К-
/ с т на 600 °С; 

3) бањи со флуидизиран прав чија длабочина на ра-
ботниот простор не е помала од 250 mm, а температурни-
от градиент во работниот простор не ја преминува вред-
носта од 0,05 К/сm. 

Член 6 
Уредот за репродукување на температурата на топе-

њето на мразот мора да има работен простор со внатре-
шен пречник поголем од 100 mm и длабочина поголема од 
250 mm. Температурниот градиент во работниот простор 
не смее да ја преминува вредноста од 0,002 К/сm. 

Член 7 
Уредот за мерење на електричната отпорност на от-

порниот термометар не смее да има грешка поголема од 
0,01%. 

Член 8 
Печката за жарење на отпорни термометри мора да 

има работен опсег од 20 °С до 850 °С. Пречникот на работ-
ниот простор мора да биде поголем од 50 mm, а должина-
та не смее да биде помала од 400 mm. 

Член 9 
Уредот за мерење на отпорноста на изолацијата на 

отпорен термометар мора да има мерен опсег поголем од 
100 MQ, а работен напон еднаков на 100 V. 

Член 10 
Работната просторија за преглед и жигосување на от-

порни термометри (во натамошниот текст: работната 
просторија) мора: 

1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со тех-
ничките нормативи и доволно пространа за сместување на 
опрема, за вршење на преглед и за жигосување на отпорни 
термометри; 

2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на 
хигиенско-техничката заштита; 

3) да има дневно и електрично осветление според ју-
гословенскиот стандард JUS U.C9.100 донесен со Решение-
то за југословенскиот стандард за и радарство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/62). 
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Член 11 
Изворите на топлина, што служат за греење на работ-

ната просторија, треба да бидат на најоддалечено место 
од уредот за испитување на отпорни термометри. Сончеви 
зраци не смеат директно да паѓаат на уредите за испитува-
ње на отпорни термометри. 

Член 12 
Температурата во работната просторија треба да би-

де 23 °С (± 5 °С) со дозволени осцилации во текот на ме-
рењето помали од 1 °С. 

Член 13 
Во работната просторија мора да се наоѓаат: 
1) маса и стол за работникот на органот на контрола-

та; 
2) полици или ормани за сместување на отпорни тер-

мометри подготвени за преглед. 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети што би можеле да го смеќаваат вршењето на прегле-
дот на отпорните термометри. 

Член 14 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за условите за формира-
ње на лаборатории за преглед на отпорни термометри 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/85). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-4281/2 
29 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

598. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот на мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕТАЛОНСКИ ТЕ-
ГОВИ СО НОМИНАЛНИ МАСИ ОД 50 kg ДО 5 ООО kg 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за еталонски тегови со номинални маси од 50 kg до 5 
ООО kg (во натамошниот текст: теговите) кои се користат 
за преглед на ваги. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS МТ-2/1. 

Член 2 
Номиналната вредност на тегови! е мора да биде из-

разена во форма 1 • 10к, 2 • 10к, или 5 • 10к со тоа што е (к) 
цел позитивен број. 

Член 3 
Теговите треба да имаат што поедноставна форма, и 

мораат да бидат без остри рабови, вдлабнатини и издаде-
ност, заради спречување промена на масата во текот, на 
употребата. 

Теговите што при употребата се тркалаат, по прием-
никот на вагата или по шините мораат да имаат издаде-
ност или канали за тркалање. 

Член 4 
Теговите се регулираат при договорените услови, и 

тоа: 

1) густина на воздухот 1,2 kg/m3; 
2) густина на тегот 8 ООО kg/m3, на температура од 20 

°С, без корекција на воздушното потиснување. ' 

Член 5 
Теговите треба да имаат една или повеќе шуплини за 

регулирање на масата. Затворачот на шуплините за регу-
лирање на масата мора да оневозможи навлегување на во-
да и воздух во шуплините. Зафатнината на шуплините за 
регулирање на масата треба да изнесува најмногу 5% од 
зафатнината на тегот а најмалку 1% од зафатината на те-
гот да остане празна по првото регулирање. 

Член 6 
Теговите обично се прават од сиво леано железо, а 

можат да бидат и од друг материјал или од повеќе различ-
ни материјали под услов да ги задоволуваат условите про-
пишани во член 9 на овој правилник. 

Употребениот материјал за изработка на тегови тре-
ба да има такви механички особини што да може да ги из-
дражи сите напрегања и удари што настануваат при нор-
мални услови на употребата. 

Член 7 
Теговите мораат да бидат заштитени од корозија. 

Оваа заштита треба да е отпорна на удари и атмосферски 
влијанија. 

Член 8 
Границите на дозволената грешка на теговите мора-

ат да бидат помали од 1/3 на границата на дозволената 
грешка на влагата што се прегледува. 

Границите на дозволената грешка на теговите мора-
ат да бидат усогласени со бројот на поделоците на вагата 
што се испитува, а се дадени во следната табела: . 

Граница на дозволената грешка (во грамо 
ви) на теговите во зависност од бројот на 
поделоците (п) на вагата, што се испитува 

Назив на 
тегот во kg 1 ООО 3 ООО 5 ООО 10 000 

50 ± 17 ± 8.5 ± 5 ± 2,5 
100 ± 33 ± 17 ± 10 ± 5 
200 ± бб ± 33 ± 20 ± 10 
500 ± 170 ± 85 ± 50 ± 25 

1000 ± 330 ±170 ±100 ± 50 
2000 ± 660 ±330 ±200 ±100 
5000 ±1700 ±850 ±500 ±250 

Член 9 
Густината на теговите мора да биде таква што про-

мените на густината на воздухот од ± 10% во однос на до-
говорената густина на воздухот да не предизвикаат греш-
ка во резултатот на мерењето на теговите на воздухот по-
голема од една четвртина на границата на дозволената 
грешка пропишана за тегови во член 8 на овој правилник. 

Зависно до бројот на поделоците (п) на вагата што се 
фегледува и релативната грешка на тегот, се дава најма-

ла г а густина за тегови: 
Број на 

поделоците (п) на 
вагата 

Грешки на 
теговите 

Најмала густина 
(kg/m3) 

1 ООО ±3,3/10 ООО 1 231 
3 ООО ±1,7/10 ООО 2 087 
5 ООО ±1 /10 000 3 ООО 

10 ООО ±0,5/10 000 4 364 

Член 10 
Натписите и ознаките на теговите мораат да бидат 

испишани на еден од јазиците и писмата на народните од-
носно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 
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Член И 
Натписите и ознаките на теговите мораат да бидат 

испишани на видно место и мораат да содржат: 
1) номинална маса изразена со броеви со ознака на 

употребената мерна единица; 
2) најголем број на поделоците (п) на вагата што 

може да се испитува; 
3) ознаки за разликување, ако е во прашање гарниту-

ра. 

Член 12 
Теговите што се користат на отворен простор се ре-

гулираат за бројот на поделоците (п) до 5.000. 

Член 13 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за контролни тегови со називни маси од 500 kg и 1000 
kg („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/78). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1237 
29 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

599. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗА-
БРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕ-
КУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУН-
КАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ 
ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА 

ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на чапункари и производи, суровини и отпадоци, 
по потекло од^чапункари од Република Италија („Службен 
лист наГСФРЈ", бр. 86/87 и 41/88) во точка 1 зборот: „Лом-
бардија" се брише. 

Во точка 1а по зборот: „Тоскана", се додаваат зборо-
вите: „Умбрија и Ломбардија". 

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

Бр. 7810/3 
20 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

600. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

АТЕСТИРАЊЕ НА ПАМУКОТ 
1. Во Наредбата за задолжително атестирање на па-

мукот („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/84) во точка 2 ста-
вот 2 се менува и гласи: 

„Пред испитувањето на пропишаните карактеристи-
ки за квалитетот на памукот мора да се утврди исправнос-
та на декларираната бруто-маса, дарата и нето-масата на 
памукот за секој лот, и тоа со мерење на најмалку 10% ба-
ли од секој лот, за дотови што содржат повеќе од 80 бали. 
Исправноста на декларираната маса на одделен лот кој 
содржи до 80 бали се утврдува со мерење на најмалку 
осум бали, а ако лотот содржи помалку од осум бали - со 
мерење на сите бали. Ако со мерењето се установи отста-
пување од декларираната маса, мораат да се мерат сите 
бали во лотот.". 

2. Во точка 5 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Класата, меѓукласата, степенот односно сортата, бо-

јата и дамкавоста, должината' на штапелот и општата сос-
тојба на памукот се контролираат на мострите издвоени 
од најмалку 10% бали од секој лот на испорака, за летови-
те кои содржат над 80 бали. За летовите кои содржат до 80 
бали наведените карактеристики, од точка 2 став 1 на оваа 
наредба, се контролираат на мостри од најмалку осум ба-
ли односно од сите бали ако летовите содржат помалку 
од осум бали. 

Содржината на туѓи примеси, зрелоста и содржината. 
на кратки влакна се определуваат на една просечна мос-
тра, добиена од најмалку 10% бали од еден лот, за летови-
те кои содржат над 80 бали, за летовите кои содржат до 80 
бали - од најмалку осум бали, а за летовите кои содржат 
помалку од осум бали - од секоја бала на лототЛ 

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

Бр. 07-93/104 
29 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

601. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те 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 гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 

од примарната емисија и на другите побарувања на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 29/88, 35/88 и 40/88) точката 4 се менува и гла-
си: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за август 1988 година изнесува 288% годишно''. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1988 годи-
на. 

О. бр. 84 
29 јули 1988 година 
Белград Го заменува претседателот 

на Советот на гувернерите, 
заменик-гувернер на 
Народната Банка на 

Југославија, 
Слободан Станоевиќ, е. р. 
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602. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ЗА ЈУЛИ 1988 ГОДИНА 

1-7. 1988 
0 1987 

СФР Југославија 205,6 
CP Босна и Херцеговина 204,6 
CP Македонија 208,1 
CP Словенија 211,9 
CP Србија 202,6 
CP Србија надвор од териториите на 

социјалистичките автономни покраини 203,0 
САП Војводина 200,7 
САП Косово 206,3 
CP Хрватска 205,8 
CP Црна Гора 207,5 

Бр. 001-3068/1 
28 јули 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с.р. 

603, 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и член 553 од Зако-
нот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на CP 
Босна и Херцеговина, Собранието на CP Македонија, Со-
бранието на CP Словенија, Собранието на CP Србија, Со-
бранието на САП Војводина, Собранието на САП Косово, 
Саборот на CP Хрватска, Собранието на CP Црна Гора и 
Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав 
Крлежа", склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Општествениот договор за изработка и финанси-

рање на второто издание на Енциклопедијата на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80) член 2 се менува и 
гласи: 

„Учесниците на овој општествен договор се согласни 
програмата на второто издание на Енциклопедијата на Ју-
гославија да опфати шест содржински идентични и рам-
ноправни изданија на јазиците и писмата на народите и 
народностите на Југославија, и тоа: (1-2) изданија на 
српскохрватски/хрватскосрпски, хрватски или српски ја-
зик на латиница и кирилица; (3) издание на македонски ја-
зик на кирилица; (4) издание на словенечки јазик; (5) изда-
ние на албански јазик; (6) издание на унгарска јазик. 

Текстовите на изданијата на српскохрватски/хрват-
скосрпски, хрватски или српски јазик на латиница однос-
но кирилица ќе се објавуваат во онаа форма на стандар-
дниот јазик што ќе ја одбере авторот. Притоа ќе се води 
сметка за соодветна застапеност на авторите од сите сре-
дини. 

Текстовите од македонското, словенечкото, албанско-
то, унгарското и другите јазични подрачја ќе се објават во 
изданието на српскохрватски/хрватскосрпски, хрватски 
или српски јазик на латиница односно на кирилица во ед-

на од формите на стандардниот јазик, за што, во договор 
со Централната редакција на Енциклопедијата на Југосла-
вија, одлука донесуваат републичките, покраинските и по-
себните редакции. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
по завршувањето на програмата од единаесет свески да се 
изработи дополнителна свеска како додаток кон сите из-
данија на јазиците и писмата на народите и народностите 
на Југославија." 

Член 2 
Во член 4 став 1 се менува и гласи: 
„Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека тиражот на одделни изданија од член 2 на Општес-
твениот договор на јазиците и писмата на народите и на-
родностите на Југославија не може да биде помал од 
20.000 комплети за изданието на српскохрватски/хрват-
скосрпски, хрватски или српски јазик на латиница, 5.000 
комплети за изданието на српскохрватски/хрватскосрп-
ски, хрватски или српски јазик на кирилица, 15.000 ком-
плети за изданието на словенечки јазик, 5.000 комплети за 
изданието на македонски јазик, 5.000 комплети за издание-
то на албански јазик и 5.000 комплети за изданието на ун-
гарски јазик". 

Став 2 се брише. 
Во став 3 зборовите „во Прилогот I, што" се замену-

ваат со зборовите „во табела 1 која". 

Член 3 
Во член 5 зборот: „десет" се заменува со зборот: 

„единаесет". 
Член 4 

Член 6 се брише. 

Член 5 
Во член 8, зад став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Советот на Енциклопедијата на Југославија на поче-

токот од четвртото тримесечје го утврдува планот на ре-
дакцијата и издавачката дејност на Енциклопедијата на 
Југославија за следната година. На крајот од првото три-
месечје Советот ги разгледува целосните извештаи на Ју-
гословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа", 
на Централната редакција, како и на републичките, покра-
инските и посебните редакции (стручно-научни и финан-
сиски) за реализацијата на овој општествен договор за 
претходната година. Советот на Енциклопедијата на Југо-
славија и Југословенскиот лексикографски завод „Мирос-
лав Крлежа" им ги доставуваат тие извештаи и планови 
на учесниците на Општествениот договор. Советот на Ен-
циклопедијата на Југославија се состанува најмалку два-

пати во годината". 
Во истиот член, ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 6 
Во член 9 став 2, зад зборот „НОВ" се брише зборот 

„и" и се става запирка, а зад зборот „НОВ" се брише точ-
ката и се додаваат зборовите: „и на Редакцијата на заед-
ничките текстови". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Потписниците на Општествениот договор се соглас-

ни дека заедничка и посебна одговорност за спроведување-
то на програмата од член 2 на овој општествен договор 
имаат Советот на Енциклопедијата на Југославија, Југо-
словенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа", 
Централната редакција, републичките и покраинските ре-
дакции, Редакцијата за историјата на КПЈ/СКЈ и НОВ, Ре-
дакцијата за воената историја и НОВ, како и Редакцијата 
на заедничките текстови. Југословенскиот лексикографски 
завод „Мирослав Крлежа" и Централната редакција има-
ат посебна одговорност за унапредувањето на организаци-
јата на работата, рационалното работење и подобрување-
то на пласманите на сите изданија." 

Во став 4, наместо зборовите: „заменик на главниот 
уредник" се ставаат зборовите: „помошникот на главниот 
уредник, директорот на Југословенскиот лексикографски 
завод „Мирослав Крлежа",". 

* 

Член 7 
Член 10 се менува и гласи: 
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„Роковите за изработка на редакцискиот дел од про-
ектот се искажани во табела 2, што е составен дел од овој 
општествен договор". 

Член 8 
Член 12 се менува и гласи: 
„Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека, врз основа на цените од 31. XII 1987 година, за изра-
ботка на текстовите, илустрациите, географските карти и 
за другите трошоци на изработката на сите шест изданија 
од член 2 на овој општествен договор е потребно да се 
обезбедат 10.715,145.999 динари. 

Годишната динамика на средствата од став 1 на овој 
член, заедно со трошоците на печатењето за српскохрват-
ското/хрватскосрпското, хрватското или српското изда-
ние на латиница, е прикажана во табела 3, што е составен 
дел од овој општествен договор. 

Средствата од тој член г;и обезбедуваат републиките 
и автономните покраини од 1 јануари 1988 до 31 декември 
2000 година." 

Член 9 
Чл. 13, 14, 15 и 16 се бришат, а во член 17 се бришат 

зборовите: „до 15". 

Член 10 
Во член 18 став 1, во првиот ред, се брише зборот: 

„пе^атењето". 
Зад став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, 4 и 5, што гласат: 
„Трошоците на печатењето ги поднесуваат Југосло-

венскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа" и ре-
публиките и автономните покраини. 

Советот на Енциклопедијата на Југославија го ут-
врдува приходот од продажбата на Енциклопедијата на 
Југославија и ја предлага партиципацијата на републики-
те и покраините за трошоците на печатењето. 

Советот на Енциклопедијата на Југославија ја ут-
врдува годишната динамика на печатењето на паралелни-
те изданија на Енциклопедијата на Југославија за секоја 
одделна книга, според табела 4, што е во прилогот на овој 
општествен договор. 

Учеството на републиките и покраините се утврдува 
во согласност со член 17 од овој општествен договор." 

Досегашниот став 2 станува став 6. 

Член 11 
Во член 19 во став 1 се бришат зборовите: „до 15" и 

став 3. 

Член 20 се брише. 
Член 12 

Член 13 
Во член 21 зборовите: „во своето книговодство" се за-

менуваат со зборовите: „на посебна сметка". 

Член 14 
Општествениот договор е склучен кога ке го прифа-

тат надлежните тела и ке го потпишат ополномоштените 
претставници на сите учесници на овој договор., 

Член 15 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден 

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

За Собранието на СФРЈ, 
Радивое Ш#еки&, с. р. 

Одбор за општествено-политички односи на 
Собранието на СФРЈ 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Александар Калмар, с. р. 

потпретседател на Собранието на СР БиХ 
За Собранието на СР Црна Гора, 

Драган Вуиси^, с. р. 
претседател на Одборот за образование, 

култура и наука на СЗТ на СР Црна Гора 
За Саборот на СР Хрватска, 

Анте Матутинови^, с. р. 
претседател на Одборот за општествени 

дејности на Саборот на СР Хрватска 

За Собранието на СР Македонија, 
Саво Климовски, с. р. 

претседател на Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура на 

СР Македонија 
За Собранието на СР Словенија, 

Владимир Кавчик, с. р. 
член на Извршниот совет на Собранието на 

СР Словенија 

За Собранието на СР Србија, 
Милаи Ранковик, с. р. 

претседател на Републичкиот комитет за 
култура на СР Србија 

За Собранието на САП Косово, 
Станиша Марковик, с. р. 

претседател на Комитетот за образование, 
наука и култура на САП Косово 

За Собранието на САП Војводина, 
Владислав Радаковик, с. р. 

претседател на Покраинскиот комиетет за 
образование и култура на САП Војводина 

За Југословенскиот лексикографски завод 
„Мирослав Крлежа", 

Владимир Пезо, с. р. 
директор на Југословенскиот 

лексикографски завод „Мирослав Крлежа" 

Табела 1 - ПОЕДИНЕЧЕН И ВКУПЕН ТИРАЖ НА ПРЕОСТАНАТИТЕ СВЕСКИ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕН-
ЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА (1988-2000 година) 

Број на свески 
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Табела 2 - РОКОВИ ЗА РЕАКЦИСКО ДОВРШУВАЊЕ НА РАКОПИСОТ НА И ИЗДАНИЕ НА ЕЈ 

ИЗДАНИЈА НА ЈАЗИЦИТЕ И БРОЈ НА СВЕСКИ 

Година 
српскохрватски српскохрватски/ 

/хрватскосрпски, хрватскосрпски, 
хрватски или срп-хрватски или срп-
ски на латиница ски на кирилица 

словенечки ' македонски албански унгарски Вкупно 

1988 V III IV III III И 6 
1989 IV V IV III 4 
1990 VI VI IV 3 
1991 VII V V IV 4 
1992 VI VII VI V V 5 
1993 VIII VII VIII VI 4 
1994 IX VII VI 3 
1995 • VIII IX VIII VII VII 6 
1996 XI IX X IX VIII VIII 6 
1997 доп. X XI X IX IX 6 
1998 XI доп. XI X X 5 
1999 доп. доп. XI XI 4 
2000 доп. доп. 2 

С е на се : 58 

Табела 3 - ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕДАКЦИСКА ДЕЈНОСТ НА СИТЕ ИЗДАНИЈА 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА СРПСКОХРВАТСКОТО/ХРВАТСКОСРПСКОТО, ХРВАТСКОТО 

ИЛИ СРПСКОТО ИЗДАНИЕ НА ЛАТИНИЦА (ЦЕНИ НА 31. XII 1987) 

РЕДАКЦИСКА ДЕЈНОСТ ПЕЧАТЕЊЕ НА СРПСКОХРВАТСКОТО/ХРВАТСКО-
СРПСКОТО, ХРВАТСКОТО ИЛИ СРПСКОТО ИЗДА-

НИЕ НА ЛАТИНИЦА 

Гол. 
Српскохрватско-
/хрватскосрпско, 

хрватско или српско 
издание на латиница 

Петте други изданија Вкупно Тираж на 
свеските 

Една свеска 
динари 

Вкупно 
динари 

1988 597.903.000 285.524.000 883.427.000 20.000 22.300 446.000.000 
1989 597.903.000 285.524.000 883.427.000 
1990 597.903.000 285.524.000 883.427.000 20.000 22.300 446.000.000 
1991 597.903.000 285.524.000 883.427.000 20.000 22.300 446.000.000 
1992 597.903.000 285.524.000 883.427.000 
1993 597.903.000 285.524.000 883.427.000 20.000 22.300 446.000.000 
1994 597.903.000 285.524.000 883.427.000 20.000 22.300 446.000.000 
1995 996.505.000 285.524.000 1.282.029.000 20.000 22.300 446.000.000 
1996 996.505.000 304.558.933 1.301.063.933 20.000 22.300 446.000.000 
1997 996.505.000 304.558.933 1.301.063.933 20.000 22.300 446.000.000 
1998 - 304.558.933 304.558.933 
1999 - 228.419.200 228.419.200 
2000 - 114.022.000 114.022.000 

7.174.836.000 3.540.309.999 10.715.145.999 160.000 3.568.000.000 

Табела 4 - ТРОШОЦИ НА ПЕЧАТЕЊЕТО НА ПЕТ ПАРАЛЕЛНИ ИЗДАНИЈА НА ЕЈ 
(ЦЕНА НА 31. XII 1987) 

Година И з д а н и ј а и свески Број на 
свески 

Вкупно 
свески 

Цена на печа-
тењето 

на една свеска 
Вкупна 
цена на 

печатењето 
1988 кир. III, слов. IV, мак. III, алб. III, унгар. И 5 35.000 32.971 1.153.985.000 
1989 кир. IV, слов. V, мак. IV, унгар. III 4 30.000 32.971 989.130.000 
1990 слов. VI, алб. IV 2 20.000 32.971 659.420.000 
1991 кир. V, мак. V, унгар. IV 15.000 32 971 494.565.000 
1992 кир. VI, слов. VII, мак. VI, алб. V, унгар. V 5 35.000 32.971 1.153.985.000 
1993 кир. VII, слов. VIII, алб. VI 3 1 25.000 32.971 824.275.000 
1994 мак. VII, унгар. VI 2 10.000 32,971 329.710.000 
1995 кир. VIII, слов. IX, мак. VIII, алб. VII, унгар. 

VII 
5 35.000 32.971 1.153.985.000 

1996 
V 11 

кир. IX, слов. X, мак. IX, алб. VIII, унгар. 5 35.000 32.971 1.153.985.000 
VIII 

1997 кир. X, слов. XI, мак. X, алб. IX, унгар. IX 5 35.000 32.971 1.153.985.000 
1998 кир. XI, слов. XII, мак. XI, алб. X, унгар. X 5 35.000 32.971 1.153.985.000 
1999 кир. XII, мак. XII, алб. XI, унгар. XI 4 20.000 32.971 659.420.000 
2000 алб. XII, унгар. XII 2 10.000 32.971 329 710 000 

50 340.000 11.210.140.000 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 77 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 5 ОД СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СР СРБИ-
ЈА „Д-Р МИЛАН ЈОВАНОВИЌ-БАТУТ" ВО БЕЛГРАД 

ОД 6 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
1. Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 

оценување на уставноста на одредбата на член 77 став 1 
алинеја 5 од Статутот на Заводот за здравствена заштита 
на СР Србија „д-р Милан Јовановиќ-Батут" во Белград 
од 6 декември 1984 година. 

2. Со оспорената одредба на Член 77 став 1 алинеја 5 
од Статутот е утврдено дека за директор на Заводот може 
да биде именувано лице кое, покрај другите услови; го ис-
полнува и условот дека морално-политички е подобно за 
вршењето на таа функција. 

3. Со одредбата на член 159 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е загарантирано правото на работа, а со одредбата 
160 став 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на секој 
граѓанин, под еднакви услови, му се достапни секое работ-
но место и функција во општеството. 

Со одредбата на член 203 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е определено дека слободите и правата, загарантирани со 
Уставот на СФРЈ, не можат да се одземат ни ограничат, а 
со одредбата на став 3 на истиот член тие слободи и права 
да се остваруваат врз основа на Уставот на СФРЈ и дека 
начинот на остварувањето на одделни слободи може да се 
пропише само со закон, и тоа единствено кога е предвиде-
но со Уставот на СФРЈ, или кога е неопходно за нивното 
остварување. 

Во согласност со тие одредби на Уставот на СФРЈ, и 
со одредбите на чл. 511, 538 и 539 од Законот за здружени-
от труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76^ 57/83 и 
85/87) определени се случаи поради кои некое лице не е 
подобно да биде именувано за индивидуален работоводен 
орган, претседател или член на колегијален работоводен 
орган, вршител на должноста на тие органи, како ни за 
вршење на работи од делокругот на тие органи, и е опре-
делено времето на траењето на тие забрани. 

Уставниот суд на Југославија, тргнувајќи од наведе-
ните одредби на Уставот на СФРЈ, застана на становиште-
то дека со оспорената одредба на наведениот статут мо-
рално-политичка подобност, како посебен услов за имену-
вање директор на Заводот, не можеше да се пропише. Со 
утврдувањето на тој услов, се оневозможува остварување 
на правото на работа и достапност на секој граѓанин, под 
еднакви услови, на секое работно место и функција во оп-
штеството, а освен тоа, загарантираните права на граѓа-
ните со Уставот можат, да се ограничат само под услови-
те што согласно со Уставот на СФРЈ се утврдени со закон. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на 7 април 1988 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 77 став 1 алинеја 5 од 

Статутот на Заводот за здравствена заштита на СР Србија 
^д-р Милан Јовановиќ-Батут" во Белград од 6 декември 
{ 1984 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и во Заводот за здравствена заштита на СР Србија „д-р 
Милан Јовановиќ-Батут" во Белград. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Александар Фира и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар 
Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чаловски, Димче 
Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мо-
чивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У бр. 138/88 
7 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Александар Фира, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 11 ТОЧ. I И И И ЧЛ. 12, 
13 И 14 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОДНЕ-
СУВАЊЕТО ВО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕТО И РЕОСИГУРУВАЊЕТО, ЗА ИЗРАБОТКАТА 
И ПРИМЕНАТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И 

ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕМИИ 
1. Работната организација за домашен и меѓународен 

транспорт и шпедиција „Панонија" во Осиек поведе пред 
Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на одредбите на член 11 точ. I и 
II и чл. 12, 13 и 14 од Самоуправната спогодба за однесу-
вањето во вршење на работи на осигурувањето и реосигу-
рувањето, за изработката и примената на условите за оси-
гурување и тарифите за премии, што е донесена на 25 јуни 
1980 година. 

Во предлогот е наведено дека оспорените одредби на 
наведената самоуправна спогодба се неуставни и дека се 
во спротивност со Законот за системот на општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/87) и 
со Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на мо-
нополистички спогодби („Службен лист СФРЈ", бр. 24/74 
и 72/86), поради тоа што со тие одредби се определени 
единствени услови за осигурување, единствени технички 
премии, што, според мислењето на предлагачот, значи де-
ка заедниците за осигурување на имот и лица со таа само-
управна спогодба формирале единствени цени. 

2. Оспорената самоуправна спогодба ја склучија сите 
заедници за осигурување на имот и лица во СФРЈ. Со од-
редбата на член 1 од оспорената самоуправна спогодба е 
утврдено дека Спогодбата се склучува заради меѓусебно 
уредување на односите во вршењето на дејноста на осигу-
рување и реосигурување врз начелата за почитување на 
добрите деловни обичаи и за сузбивање на монополистич-
ки спогодби. 

Со одредбите на член 11 точ. I и II и чл. 12 и 13 од ос-
порената самоуправна спогодба, одделни видови осигуру-
вање се распоредени во две групи. Во првата група се рас-
поредени оние видови осигурување односно ризици кај 
кои во најголема мера доаѓа до израз заемноста и соли-
дарноста на осигурениците, потребата од дисперзија на 
ризиците на територијата на СФРЈ заради тоа што се ра-
боти за големи уедначени ризици кај кои како ризично 
подрачје се зема, целата територија на СФРЈ, или се тоа 
ризици што ја делат нивната судбина, или се работи за 
распространети или развиени видови осигурувања кај кби 
се уедначени условите на работењето во подолг временски 
период. За овие видови осигурување заедниците на осигу-
рување донесуваат единствени услови за осигурување, тех-
нички основи, технички премии и структура на тарифите 
за премии. Во втората група наѓ осигурување се распореду-
ваат, оние видови осигурување кај кри распространетоста 
и развиеноста на целата територија на СФРЈ е уедначена и 
рамномерна, со тоа што поради различните резултати од 
работењето, мерени преку односот на техничките премии 
и штетите, треба да се утврдат различни премии по оддел-
ни ризични подрачја односно зони што се установуваат 
единствено за територијата на СФРЈ. За тие видови осигу-
рување заедниците се обврзуваат дека ќе вршат осигурува-
ње по единствени услови, по единствени технички основи 
и тарифи на техничка премија спрема ризичните подрачја 
зависно од резултатите на работењето. Во таа група на 
осигурување влегуваат и сите видови задолжителни осигу-
рувања. 

Со одредбата на член 14 од оспорената самоуправна 
спогодба е определено како единствена техничка премија 
да се смета височината на премиските стапки односно из-
носот на премијата што е потребна за покривањето на 
штетите и договорните износи по основ на осигурувањето 
и премиите за осигурување и реосигурување, а под един-
ствена структура на тарифите за премии се подразбираат 
сите елементи што се меродавни за утврдување на преми-
ја според предметот на осигурувањето, обемот на осигуру-
вачкото покритие, начинот и траењето на осигурувањето. 

3. Во одговорот на Собранието на Здружението на 
осигурителните организации на Југославија е наведено де-
ка премијата за осигурување не е цена на услугата што 
осигурителната организација му ја дава на осигуреникот. 
Понатаму е наведено дека оспорените одредби на спогод-
бата немаат монополистички карактер, бидејќи техничка-
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та премија е само еден од елементите на „бруто премија-
та", па „бруто премијата" не е иста кај сите осигурителни 
организации бидејќи таа зависи од други елементи што ја 
сочинуваат, а кои не се исти во сите заедници. 

/ 4. Претставникот на овластениот предлагач на јавна-
та расправа го образложи ставот изнесен во предлогот за 
поведување постапка и уште истакна дека премијата за 
осигурување, и покрај својата структура, всушност е цена 
на осигурувањето и дека осигурениците не можат да вли-
јаат врз височината на премијата. 

Претставникот на Собранието на Здружението на 
осигурителните организации на Југославија ги повтори 
наводите од одговорот на предлогот од овластениот пред-
лагач, со тоа што додаде дека оспорената самоуправна 
спогодба има улога со своето дејствување да обезбеди ус-
лови за солидно работење со средствата за осигурување, 
како и да овозможи обврските спрема осигурениците да се 
исполнуваат во Согласност со договорот за осигурување. 

5. Со одредбата на член 42 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека организациите на здружен труд, самоуп-
равните интересни заедници, општествено-политичките 
заедници и други општествени правни лица можат со са-
моуправна спогодба да основаат заедница за осигурување 
имот и лица од истовидни односно сродни видови ризици 
односно штети, или од повеќе различни видови ризици од-
носно штети, и во неа, заедно со други лица, врз начелата 
на заемност и салидарност, да здружуваат средства заради 
осигурување на имот и лица и заради отстранување или 
намалување на неповолното дејство на причините што 
можат да ги предизвикаат тие штети. 

Со одредбата на член 255 од Уставот на СФРЈ е за-
брането здружување на организации на здружен труд и се-
која друга дејност и дејствие на организациите и државни-
те органи која е управена кон спречување на слободното 
движење И здружување на труд и средства и на слободната 
размена на стоки и услуги, или на создавање монополска 
положба на единствениот југословенски пазар со која се 
стекнуваат материјални и други предимства што не се за-
сноваат врз трудот и со што се создаваат нерамноправни 
односи во работењето или се нарушуваат другите економ-
ски и општествени односи утврдени со уставот. 

Со одредбата на член 3 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените е пропишано дека со са-
моуправната спогодба односно со договор не можат да се 
формираат цените на единствениот југословенски пазар 
меѓу организациите на здружен труд што произведуваат 
исти видови производи односно вршат исти видови услу-
ги. 

Со одредбата на член 9 точ. 10 и 11 од Законот за суз-
бивање на нелојален натпревар и на монополистички спо-
годби е пропишано дека како дела на монополистичка 
спогодба од член 3 на овој закон се сметаат и препораките 
и учеството во формирањето на цените и формирањето на 
цените од страна на деловните заедници и други заедници. 
на организациите на здружен труд, стопанските комори и 
други здруженија, како и самоуправната спогодба, однос-
но договорот за формирањето на цените односно за ниво-
то на цените, за времето, условите и начинот на примена-
та на тие цени за производите и услугите од ист вид. 

Со одредбите на чл. 5, 16 и 23 од Законот за основите 
на системот за осигурување на имот и лица (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/76) е пропишано начелото за добро-
волност на осигурувањето, но при постоењето на за-
должителни осигурувања, предвидени со закон, како и на-
челото на заемност и солидарност и начелото за економ-
ско работење на заедниците за осигурување. 

Со премијата за осигурување, според одредбите на 
член 29 од Законот за основите на системот на осигурува-
ње на имот и лица, се обезбедуваат средства за техничката 
премија, средства за фондовите за превентива, средства 
што врз основа на самоуправна спогодба, склучена меѓу 
заедницата за осигурување и нејзините работни заедници, 
работната заедница ги внесува во својот вкупен приход, и 
средства за набавка на средства на трудот со кои управува 
заедницата за осигурување. Заедницата за осигурување, во 
случај на настанување на осигурениот случај, од техничка-
та премија на осигуреникот му го исплатува проценетиот 
надомест на штетата. 

Имајќи ги предвид одредбите на член 42 од Уставот 
на СФРЈ, според кој осигурениците здружуваат средства 
врз начелата за заемност и солидарност, по мислењето на 

Устваниот суд на Југославија, премијата за осигурување 
не претставува цена на услугата. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, средства-
та за осигурување се финансиски деловни средства на ор-
ганизациите на здружен труд и на други општествени 
правни лица, издвоени и здружени врз начелата на заем-
ност и солидарност во заедницата за осигурување заради 
отстранување или намалување на неповолното дејство на 
причините што можат да предизвикаат штета. Затоа со 
одредбата на член 23 од Законот за основите на системот 
на осигурување на имот и лица е утврдено дека заедници-
те за осигурување работат врз економски начела, со кои 
трајно се обезбедува извршување на обврските врз основа 
на осигурување. Заради тоа заедниците на осигурување 
можеа во Самоуправната спогодба за однесувањето во 
вршењето на работи на осигурувањето и реосигурување-
то, за изработката и примената на условите за осигурува-
ње и тарифите за премии да утврдат таква техничка пре-
мија коЈа обезбедува надомест на штетата, кога за тоа ќе 
се стекнат условите од договорот за осигурување. 

Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените 
одредби на Самоуправната спогодба за однесувањето во 
вршењето на работи на осигурувањето и реосигурување-
то, за изработката и примената на условите за осигурува-
ње и тарифите за премии се согласни со Уставот на СФРЈ 
и дека не се во спротивност со Законот за системот за оп-
штествената контрола на цените и со Законот на сузбива-
ње на нелојален натпревар и монополистички спогодби. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, по одржаната Јавна расправа, на 
седницата одржана на 24 март 1988 година, едногласно до-
несе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Работната организација за 

домашен и меѓународен транспорт и шпедиција ј апони-
ја" да се утврди дека одредбите на член 11. точ. I и II и чл. 
12,13 и 14 од Самоуправната спогодба За однесувањето во 
вршењето на работи на осигурувањето и реосигурување-
то, за изработката и примената на условите за осигурува-
ње и тарифите за премии не се во согласност со Уставот 
на СФРЈ и дека се во спортивност со Законот за системот 
на општествената контрола на цените и со Законот за суз-
бивањето на нелојален натпревар и на монополистички 
спогодби. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател д-р Александар Фира и членовите 
на Судот: м-р Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Ми-
лован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р 
Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивниќ, Мило-
сав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У бр. 219/87 
24 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија 
д-р Александар Фира е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧКА 7 ОД ОДЛУКАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НАЈВИСО-
КИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УС-
ЛУГИ И НА ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИ-
ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈ-
ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈАг 
1. Работната организација „Бадел", од Загреб, поведе 

пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на одредбите на точка 7 од 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на 
највисокото ниво на цените и највисоките цени за опреде-
лени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
74/87 и 78/87) и на точка 1 од Одлуката на Сојузниот из-
вршен совет за определување на највисоките цени на опре-
делени производи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 74/87). 

Работната организација смета дека оспорените од-
редби се несогласни со одредбите на член 256 од Уставот 
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на СФРЈ, на член 158 од Законот за здружениот труд и на 
член 1 од Законот за компензацијата, поради тоа што со 
тие оспорени одредби не е утврдена и обезбедена компен-
зација на организациите на здружен труд за чии произво-
ди и услуги центие се ограничени. 

Во предлогот го наведе и тоа дека Сојузниот извршен 
совет, при ограничувањето на цените на производите и ус-
лугите, во смисла на член 21 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените, не изготви критериуми, 
поради што таа трпи загуби во работењето. 

2. Со оспорената одредба на точка 7 од Одлуката за 
определување на највисокото ниво на цените и највисоки-
те цени за определени производи и услуги, меѓу другото, е 
пропишано дека цените на производите од гранката 0130 -
Производство на прехранбени производи и од гранката 
0131 - Производство на пијачки, што организациите на 
здружен труд и други самоуправни организации и заедни-
ци ги формирале во согласност со прописите, а кои посто-
еле и се применувани до денот на влегувањето во сила на 
таа одлука, се определуваат како највисоки цени. 

Со оспорената одредба на точка 1 од Одлуката за оп-
ределување на највисоките цени на определени производи 
од интерес за целата земја е пропишано дека цените на 
производите од интерес за целата земја што организации-
те на здружен труд и други самоуправни организации и за-
едници ги формирале и ги примениле на 1 октомври 1987 
година, се определуваат како највисоки цени. 

3. Со одредбите на член 256 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека органот на федерацијата што го донесува ак-
тот со кој се утврдува или спроведува заедничката еко-
номска политика и со тоа се нарушува рамноправноста на 
организациите на здружен труд во стекнувањето на доход 
и располагањето со резултатите од трудот, истовремено 
ја утврдува и обезедува компензацијата. 

Одредбите на член 158 од Законот за здружениот 
труд и на член 1 од Законот за компензациите содржат 
идентични решенија со наведената одредба на член 256 од 
Уставот на СФРЈ. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот, на СФРЈ и на 
сојузните закони, Уставниот суд на Југославија смета дека 
компензацијата на организациите на здружен труд им се 
утврдува и обезбедува само ако доносителот на актите со 
кои се утврдува и спроведува заедничка економска поли-
тика истовремено утврди дека со тие акти се нарушува 
рамноправноста на организациите на здружен труд во 
стекнувањето на доход и располагањето со резултатите од 
трудот. 

Бидејќи со оспорените одредби на наведените одлуки 
ограничувањето на цените на определени производи е 
пропишано на еднаков начин за сите организации на 
здружен труд, Уставниот суд смета дека со тие одредби не 
се нарушува рамноправноста на организациите на 
здружен труд во стекнувањето на доход и располагањето 
со резултатите од трудот, па оцени дека тие се согласни со 
Уставот на СФРЈ, со Законот за здружениот труд и со За-
конот за компензацијата. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и на член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 27 
април 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

точка 7 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за опре-
делување на највисокото ниво на цените и највисоките це-
ни за опредлени производи и услуги и на точка 1 од Одлу-
ката на Сојузниот извршен совет за определување на нај-
високото ниво на цените за определни производи од инте-
рес за целата земја не се согласни со Уставот на СФРЈ и со 
сојузните закони. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател на Судот д-р Александар Фира и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Мар-

ковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штр-
бац и Рамадан Враниќи. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

У бр. 161/88 
27 април 1988 година 
Белград 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
590. Одлука за формирање Комисија за растител- * 

ните генетички ресурси на Југославија 1225 
591. Одлука за определување на највисокото ниво 

на цените за производите на црната металур-
гија 1225 

592. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за определени производи 1226 

593. Одлука за измени на Одлуката за видот и коли-
чината односно вредноста на предметите што 
физички лица можат да ги увезуваат и извезу-
ваат 1226 

594. Одлука за плаќање на посебна такса на увезени 
стоки 1226 

595. Правилник за измени на Правилникот за начи-
нот на утврдување на слободни средства за 
одобрување на стоковни кредити 1227 

596. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на утврдување средства 
што можат да се користат за инвестиции 1226 

597. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на отпорни термометри — 1228 

598. Правилник за метролошките услови за еталон-
ски тегови со номинални маси од 50 к§ до 5.000 
кб 1229 

599. Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за забрана на увоз во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и провоз преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на чапункари и произ-
води, суровини и отпадоци по потекло од ча-
пункари од Република Италија 1230 

600. Наредба за измена на Наредбата за задол-
жително атестирање на памукот 1230 

601. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 1230 

602. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, во 
социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини за јули 1988 година — 1231 

603. Општествен договор за измени и дополненија 
на Општествениот договор за изработка и фи-
нансирање на второто издание на Енциклопе-
дијата на Југославија 1231 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 77 став 1 алинеја 5 од Статутот на Заво-
дот за здравствена заштита на СР Србија „Д-р 
Милан Јовановиќ - Батут".во Белград од 6 де-
кември 1984 година 1234 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 11 точ. I и II и чл. 12,13 и 
14 од Самоуправната спогодба за однесување-
то во вршење на работи на осигурувањето и 
реосигурувањето, за изработката и примената 
на условите за осигурување и тарифите за пре-
мии 1234 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите на точка 7 од Одлуката на Сојуз-
ниот извршен совет за определување на најви-
сокото ниво на цените и највисоките цени за 
определени производи и услуги и на точка 1 од 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за опре-
делување на највисоките цени за определени 
производи од интерес за целата земја 1235 
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