
НА СОЦИЈАЛИСТ! 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 БРОЈ 84 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

БЕЛГРАД 

ГОД. XLII5 

Цена на овој број е 920 динари. - Претплатата 
за 1987 година изнесува 12.500 динари. - Рок за 
рекламации 85 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

1057. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за при-
времена забрана на располагањето со дел од општестве-
ните средства на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересовни заедници од општествените 
дејности за потрошувачка во 1987 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
17 декември 1987 година. 

П бр. 787 
17 декември 1987 година 
Белград 

на 
Претседател 

Претседателството 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

1058. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И 

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремено ограничување 
на располагањето со општествените средства за нестопан-
ски и непроизводствени инвестиции во 1988 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 17 декември 1987 година. 

П бр. 783 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕ-
СТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО 1988 ГОДИНА 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРА-
НА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА ОНШТЕСТВШО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕ-
СОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОС-

ТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располагањето 

со дел од општествените средства на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересовни заед-
ници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87, 65/87 и 75/87) 
во член 1 став 1 зборовите: „јануари-септември" се бри-
шат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 1 
Основните и другите организации на здружен труд и 

нивните заедници, договорите организации на здружен 
труд, банките и другите финансиски организации, заедни-
ците за осигурување, на имот и лица, заедниците за ризи-
ци и заедниците за реосигурување, земјоделските и други-
те задруги и основните задружни организации во состав 
на задруга, основните и работните организации на коопе-
ранти и другите форми на здружување на земјоделски и 
други индивидуални производители, стопанските комори 
и другите општи здруженија, самоуправните интересовни 
заедници и нивните сојузи, месните заедници и другите са-
моуправни организации и заедници и нивните здруженија, 
општествено-политичките организации и другите општес-
твени организации, општествено-политичките заедници и 
нивните организации, организациите и фондовите и дру-
гите правни лица кои располагаат со општествени сред-
ства (во натамошниот текст; корисниците на општествени 
средства) во 1988 година не можат да располагаат со оп-
штествени средства за прибавување на градежни објекти и 
предмети на опрема или за други инвестиции што се наме-
нети за вршење на работи на нестопански и ^производ-
ствени дејности, ако со овој закон не е поинаку определе-
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но. Ограничувањето на располагањето со општествени 
средства се применува и за набавката на патнички автомо-
били. 

Член 2 
Под инвестиции, во смисла на овој закон, се подраз-

бира употребата на општествените средства за купување, 
изградба и доградба (во натамошниот текст: набавка) на 
градежни објекти и опрема, употребата на општествените 
средства заради изградба или доградба на градежни објек-
ти и опрема на други корисници, употребата на општес-
твените средства за прибавување на материјални права и 
за земање во закуп или лизинг на градежни објекти однос-
но на опрема. 

Под општествени средства, во смисла на овој закон, 
се подразбираат сите средства со кои корисникот на оп-
штествени средства може да располага, без оглед на начи-
нот на нивното прибавување, вклучувајќи ги и средствата 
на граѓаните што му се пренесени на корисникот на оп-
штествени средства, со или без обврска за враќање. 

Под доградба на градежни објекти односно под дора-
ботка на опрема, во смисла на овој закон, се подразбираат 
вложувањата во реконструкција, адаптација и модерниза-
ција со кои се менува намената или се зголемува капаците-
тот на градежните објекти односно на опремата. 

Под нестопански и непроизводствени дејности, во 
смисла на овој закон, се подразбираат административно-
-стручните, помошните и со нив слични работи од чл. 400 
и 403 од Законот за здружениот труд, како и дејностите 
што според Одлуката за единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 
72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) се распоре-
дени во областите П до 14. 

Со ограничувањето на употребата на општествените 
средства за нестопански и ^производствени инвестиции 
се опфаќаат сите издатоци што претставуваат пресмет-
ковна вредност на инвестицијата според инвестиционата 
програма односно инвестиционо-техничката документа-
ција врз основа на која се врши набавка на инвестицијата. 

Член 3 
Од ограничувањето од член 1 на овој закон се иззема-

ат следните нестопански и непроизводствени инвестиции-
таа: 

1) вложувањата за набавка на градежни објекти, опре-
ма и материјални права, наменети за вршење на работи на 
услуги во областа на прометот (гранка 1103), проектирање 
и сродни технички услуги (гранка 1104), геолошки ис-
тражувања (гранка 1105), истражувачко-развојни услуги 
во стопанските дејности (подгрупа 110611), услуги на кон-
трола на квалитетот и квантитетот на стоките (подгрупа 
110901) и вршења на научно-истражувачка дејност (гранка 
1202); 

2) вложувањата за набавка на опрема за автоматско 
собирање, пренос и обработка на податоци и за набавка на 
телекомуникациона опрема и вложувањето по пат на 
одаптацији, модернизацији и реконструкции на постојни-

' те градежни објекти за овие намени; 
3) вложувањата за набавка на нестопанска и непроиз-

водствена опрема, кои се вршат од амортизацијата што за' 
таквата опрема е пресметана во 1988 година, а не е потро-
шена или ангажирана за друга намена, а за набавна на оп-
рема за вршење на дејностите на образование, здравство и 
социјална заштита - до износот на непотрошената амор-
тизација, утврден во согласност со сојузниот закон со кој 
се уредува обезбедувањето на обртни средства; 

4) вложувањата за автомобили за брза медицинска 
помош и опрема за лекување на витално загрозените фун-
кции на човекот; 

5) вложувањата за продолжување на порано започна-
та набавка на градежни објекти односно опрема, кај кои 
повеќе од 75% од вкупната претсметковна вредност на ин-
вестицијата (по извршената Ревалоризација на направени-
те и планираните а сеуште недовршени издатоци) се за-
вршени до крајот на 1987 година; 

6) влужувањата за набавка на деловен простор кој со 
останатиот простор претставува градежна целина во згра-

дата во која повеќе од 80% од вкупната површина се наме-
нети за домување или за вршење на производствена сто-
панска дејност; 

7) вложуваната за набавка на нестопански и непроиз-
водствени инвестиции заради отстранување на последици-
те од елементарни непогоди, од средствата што се намене-
ти за тоа; 

8) вложувањата за набавка на нестопански инвести-
ции во чие финансирање со повеќе од 50% од вкупната 
претсметковна вредност учествуваат средствата од само-
придонес на граѓаните, воведен со референдум или со дру-
го непосредно изјаснување на граѓаните пред 31 март 1987 
година, како и вложувањата за набавка на нестопански ин-
вестиции, што во целост (100%) се финансираат од сред-
ства од самопридонес на граѓаните, воведени со референ-
дум или со друго непосредно изјаснување на граѓаните; 

9) вложувањата за набавка на проектна или друга ин-
вестиционо-техничка документациија потребна за приба-
вување на нестопански или непроизводствени градежни 
објекти односно опрема; 

10) вложувањата во модернизацијата на Службата за 
внатрешни работи на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово; 

11) вложувањата за набавка на градежни објекти и оп-
рема за одржување на меѓународни спортски натпревари 
што според одлука на меѓународни спортски организации 
се организараат во СФР Југославија, а со што се согласиле 
надлежните органи на федерацијата пред влегувањето на 
овој закон во сила и за кои, во согласност со тие одлуки, 
средствата се обезбедуваат согласно со одредбите на Оп-
штествениот договор за условите за организирање и заед-
ничко финансирање на меѓународните спортски натпрева-
ри што се одржуваат во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 1/85). 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
здравството, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на 
овој закон во сила, ќе пропише што се смета како опрема 
за лекување на витално загрозените функции на човекот 
од точка 4 на овој член. 

Член 4 
Покрај исклучоците од член 3 став 1 на овој закон, со 

републички односно со покраински закон може на опреде-
лени корисници на општествени средства да им се опреде-
ли износот до кој можат во 1988 година да вршат вложува-
ња на општествени средства за набавна на нестопански и 
непроизводствени инвестиции. 

Вкупниот износ на општествени средства, кој во 
смисла на став 1 од овој член може да се користи за ^ с т о -
пански и непроизводствени инвестиции, не може да биде 
поголем од износот што за набавка за нестопански и не-
производствени инвестиции е исплатен на територијата 
на републиката односно на автономната покраина во 1987 
година, а најмногу'до износот утврден во согласност со 
Законот за привремена забрана на располагањето со оп-
штествени средства за несопански и непроизводствени ин-
вестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87, 33/87 и 
49/87), без инвестициите од член 3 на овој закон. 

Износот на средствата од став 2 на овој член се ут-
врдува врз основа на податоците од Службата на општес-
твеното книговодство во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Износот на средствата утврден во смисла на ст. 2 и 3 
од овој член се зголемува за 35%. 

Член 5 
Нестопанските и непроизводствените инвестиции за 

потребите на органите и организациите на федерацијата 
ќе се утврдат со буџетот на федерацијата и со одлука на 
Собранието на СФРЈ за нестопанските инвестиции во сог-
ласност со мерките на економската политика за 1988 годи-
на. 

Член 6 
Нзстопансксите и непроизводствените инвестиции 

започнати до 31 декември 1987 година, а кои не се опфате-
ни со изземањата од чл. 3, 4 и 5 на овој закон, се запираат. 
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Обврските настанати за инвестиции, до денот на вле-
гувањето на овој закон во сила, можат да се плаќаат од 
средствата наменети за инвестиции во височината во која 
до крајот на 1987 година за нив се издадени инструменти 
за обезбедување на плаќањето пропишани за инвестиции-
те со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корис-
ниците на општествени средства. 

Од средствата наменети за инвестиции можат да се 
плаќаат и трошоците неопходни за заштита (конзервира-
ње) на запрените инвестиции, а најмногу до 5% од вкупно 
извршените исплати за тие инвестиции до крајот на 1987 
година. 

Член 7 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија е должна да обезбеди следење на примената на 
овој закон и за ефектите од неговата примена да поднесу-
ва тримесечно извештај до Сојузниот извршен совет и до 
Собранието на СФРЈ. 

Ако Службата на општественото книговодство ут-
врди дека врз основа на изземањата пропишани со репуб-
личкиот односно со покраинскиот закон е пречекорен обе-
мот до кој со законот на републиката односно на автоном-
ната покраина можат да се определат изземања од пропи-
шаното ограничување, должна е да ги запре натамошните 
исплати за нестопански и непроизводствени инвестиции 
на територијата на републиката односно на автономната 
покраина каде што настанало пречекорувањето. Така ќе се 
постапи и во однос на исплатите за нестопански инвести-
ции од буџетот на федерацијата ако до пречекорување до-
шло кај органи и организации чија дејност се финанисира 
од буџетот на федерацијата. 

Член 8 
Со парична казна од 2,000.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства: 

1) ако општествените средства што се предмет на 
овој закон ги користи за нестопански и непроизводствени, 
инвестиции, освен ако со овој закон не е поинаку предви-
дено (член 1 во врска со чл. 3 до 5); 

2) ако во определувањето на нестопанските и ^ п р о -
изводствените инвестиции, како и на издатоците за инвес-
тиции, постапи спротивно на одредбите од овој закон 
(член 2); 

3) ако не ги запре порано започнатите инвестиции 
или за запрените инвестиции изврши исплати за обврски-
те за кои не се издадени инструменти за обезбедување на 
плаќањето до крајот на 1987 година, односно ако изврши 
плаќање на трошоците што не се неопходни за заштита на 
запрените инвестиции или ако исплати такви трошоци во 
поголем износ од средствата што можат да се исплатат 
според овој закон (член 6). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице на корисникот на општествени средства 
со парична казна од 200.600 до 2,500.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во орган односно во организација на оп-
штествено-политичка заедница, во државен орган и во 
месна заедница со парична казна од 200.000 до 2,500.000 
динари. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

1059. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1987 ГО-

ДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИ НА 
СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за утврдување на приходите на федерацијата што 
во 1987 година се користат за потреби на стопанството, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 17 декември 1987 го-
дина. 

П бр. 785 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ШТО ВО 1987 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИ 

НА СТОПАНСТОВОТО 

Член 1 
Во Законот за утврдување на приходите на федераци-

јата што во 1987 година се користат за потреби на стопан-
ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 и 43/87), во 
член 1 одредба под 2 бројот: „6.266,000.000" се заменува со 
бројот: „7.806,000.000" а во одредбата под 4 бројот: 
„26.670,000.000" се заменува со бројот: „35.070,000.000". 

Член 2 
Во член 2 процентот: „54,53" се заменува со процен-

тот: „43,77", процентот: „45,47" - со процентот: „56,23", а 
бројот: „2.849,000.000" - со бројот: „4.389,000.000". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Дел од средствата за општа туристичко-информа-

тивна дејност спрема странство од став 1 на овој член во 
износ од 750,000.000 динари ќе се користи за финансирње 
на општата туристичко-информативна дејност што во 
1987 година се врши за 1988 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето „Службен лист на СФРЈ“. 

1060. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-^ 
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
. Њ Е И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИК-

НУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за обезбедување и користење 
на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на 
Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
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дата на Соборот на републиките и покраините од 17 де-
кември 1987 година. 

П бр. 747 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗ-

ВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

Член 1 
Заради подлошка на ооганизациите на здружен труд 

од материјалното производство и од научноистражувачка-
та и истражувачко-развојната дејност што ќе вложуваат 
во научноистражувачки и истражувачко-развојни програ-
ми и проекти во согласност со правците на технолошкиот 
развој дефинирани во Стратегијата на технолошкиот раз-
вој на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (во натамошниот текст: Стратегијата), со овој закон се 
утврдуваат начинот на обезбедување, условите и начинот 
на користење на средствата за поттикнување на техно-
лошкиот развој на Југославија (во натамошниот текст: 
средствата за поттикнување). 

Средствата за поттикнување се обезбедуваат од из-
ворните приходи на федерацијата и од придонесите на ре-
публиките и на автономните покраини. 

Вкупниот износ на средствата за поттикнување го ут-
врдува секоја година Собранието на СФРЈ со свој акт ис-
товремено со донесувањето на актот за остварувањето на 
општествениот план на Југославија за односната година, 
ако програмата од член 4 став 2 на овој закон е во соглас-
ност со Стратегијата од став 1 на овој член. 

Средствата од став 2 на овој член се обезбедуваат во 
височина од 0,15% од проценетиот општествен производ 
на вкупното стопанство на Југославија за годината за која 
се обезбедуваат средства, и тоа: 0,1% од изворните прихо-
ди Hit федерацијата и 0,05% од средствата на републиките 
и на т приемните посрамни. 

' Износот на средствата на одделни републики и авто-
номни покраини се утврдува во рамките на вкупниот из-
нос на тој придонес, сразмерно со учеството на република-
та односно па автономната покраина во општествениот 
производ на вкупното стопанство на Југославија, за по-
следната1 година за која со тие податоци се располага во 
времето на донесувањето на одлуката за височината на 
средства! а за поттикнување. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини ја уплатуваат 

половината од утврдениот дел на средствата за поттикну-
вање тримесечно, во височина на една четвртина од го-
дишниот и“знос на тие средства, најдоцна во рок.од 10 дена 
по истекот на тримесечје^, на посебна сметка на Сојузни-
от комитет за нау.ка и технологија кај надлежната служба 
на општественото книговодство, под називот: „Средства 
за поттикнување на технолошкиот развој“. 

FenyOjniKine и автономните покраини ја уплатуваат, 
на сметката од став 1 на овој чле,н, другата половина на 
спојат е обврска за утврдениот дел од средствата во сог-
ласност со динамика 1 а на втасувањето на обврскиге на со-
јузниот opiasi на управата надлежен за работи на науката 
и технологијата спрема координаторите во рок од осум 

дена од денот на приемот на барањето, со-тоа што вкупни-
от утврден износ мора да биде уплатен до крајот на годи-
ната за која се утврдени средствата. 

Ако републиката односно автономната, покраина, не 
го уплати утврдениот износ на средства во рокот од ст. 1 и 
2 на овој член, Службата на општественото книговодство 
на Југославија, на барање од функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на нау-
ката и технологијата, во рок од три дена по истекот на ро-
кот, ќе издаде налог износот на ^уплатените средства да 
се пренесе од сметката на буџетот на републиката односно 
на автономната покраина, на сметката од став 1 на овој 
член. 

Член 3 
Неискористените средства за поттикнување во една 

година се пренесуваат во наредната година за истата на-
мена. 

Член 4 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата за секоја година донесува финан-
сиски план што го потврдува Сојузниот извршен совет и 
завршна сметка што ја потврдува Собранието на СФРЈ. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата поднесува програма за користење 
на средствата со преглед на иницијативите за формирање 
на проекти или програми за наредната година и годишен 
извештај за користењето на средствата за поттикнување 
до Собранието на СФРЈ и ги доставува едновремено до со-
бранијата на републиките и на автономните покраини. 

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

Услови за добивање средства за поттикнување 

Член 5 
Средствата предвидени со овој закон се користат за 

поттикнување на проектите што и припаѓаат на категори-
јата на развојно-експерименталните истражувања, на про-
грамите за фундаментални и применети истражувања, ка-
ко и за ^финансирање на развојот на југословенската на-
учна инфраструктура и на другите проекти и програми од 
член 11 на овој закон во согласност со Стратегијата и со 
овој закон. 

Средствата предвидени со овој закон нема да се ко-
ристат за поттикнување на проект чиј степен на неизвес-
ност на резултатите се сведува на комерцијални ризици 
односно каде што се работи за технологија на исто ниво 
која во земјата веќе постои. 

Член 6 
Проектите или програмите во смисла на овој закон 

можат да се поттикнуваат само ако во нив учествуваат ор-
ганизации на здружен труд од две или повеќе републики 
односнр автономни покраини. 

Кога во проектот или програмата што ги предлагаат 
организациите на здружен труд од една република однос-
но автономна покраина, учествуваат организации на 
здружен труд од повеќе републики односно автономни по-
краини, учеството на организациите на здружен труд од 
најмалку две други републики односно автономни покраи-
ни, мора да изнесува, во материјални вложувања или во 
извршување на работата, најмалку по 10% од вкупната^ 
вредност на проектот или програмата. 

Кога во проектот или во програмата што ги предла-
гаат организациите на здружен труд од една република 
односно автономна покраина, учествуваат организации на 
здружен труд од уште една република односно автономна 
покраина, учеството на организациите на здружен труд од 
друга република односно автономна покраина, мора да 
изнесува, во материјални вложувања или во извршување-
то на работата, најмалку 30% од вкупната вредност на 
проектот или програмата. 
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Член 7 
Организациите на здружен труд можат да предложат 

проект или програма за поттикнување ако склучиле дого-
вор за меѓусебните права и обврски во организирањето и 
спроведувањето на проектот или програмата. 

Член 8 
Проектите на развојно-експерименталните ис-

тражувања ќе се поттикнуваат ако за крајна цел имаат: 
а) нов производ, нов производствен процес или услу-

га, технологија или системско знаење извозно ориентира-
ни или меѓународно конкурентно способни; 

б) суштествени подобрувања на постојните произво-
ди, на производствените процеси или услуги, технологии-
те или системските знаења што без освојување на знаења-
та предвидени со проектот не се извозно ориентирани или 
меѓународно конкурентно способни, 

Член 9 
Програмите за фундаментални и применети ис-

тражувања ќе се поттикнуваат: 
а) ако се однесуваат на стекнувањето на нови знаења 

во истражувањата во рамките на меѓународните научни 
проекти; 

б) ако се ралевантни за технолошкиот развој, а се дел 
од проектот на развојно-експерименталните истражувања 
од член 8 на овој закон. 

Релевантноста од став 1 под 6) на овој член ја утврду-
ваат експертите на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на науката и технологијата. 

Програмите за фундаментални и применети ис-
тражувања можат да се поттикнуваат ако имаат докажана 
меѓународна и југословенска компетентност на кадрите 
на тема од програмата. 

Компетентноста на кадрите од став 3 на овој член се 
докажува со потврда за изборот во научно звање и со пре-
познатливост на^авторот во меѓународниот индекс на на-
учните цитати (СЦИ) од областа на која и припаѓа програ-
мата и во други меѓународни релевантни бази на подато-
ци во согласност со член 18 став 2 од овој закон. 

Освен програмата од став 1 на овој член, ќе се по-
ттикнуваат и програмите на новоформирани групи во об-
ласта за која во Југославија не постојат знаења и за кои ос-
новано се очекува да имаат решевачка улога во иновации-
те и развојот, ако тие групи ги основале научноис-
тражувачки и истражувачко-развојни организации што ги 
исполнуваат условите од член 18 на овој закон. 

Учесниците во реализацијата на програмата од став 
5 на овој член го склучуваат договорот од член 7 на овој 
закон, а поттикнувањето може да трае најдолго пет годи-
ни и резултатите мораат да им бидат достапни на сите за-
интересирани југословенски истражувачки организации. 

Член 10 
Истражувањата во општествените науки што се реле-

вантни за технолошкиот развој можат да се поттикнуваат 
ако се дел од проектот на развојко-експерименталните ис-
тражувања од член 8 на овој зак.он. 

Релевантност^ од став 1 на овој член ја утврдуваат 
експерти на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на науката и технологијата. 

Член И 
Од средствата за поттикнување се софинансира и по-

четната изградба на научната инфраструктура додека не 
се обезбедат трајни извори на финансирање со сојузен за-
кон за нивното основање, а најдолго првите три години. 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на наука-
та и технологијата објавува конкурс и услови за проекти-
рање и изведување на работите, имајќи го притоа предвид 
начелото на дислокација на одделни носители на инфрас-^ 
труктурните потсистеми односно активности. 

Научната инфраструктура во смисла на овој закон ја 
претставуваат: 

а) системот на научко-технолошки информации 
(СИТИ), делот што го обезбедува федерацијата: изградба, 

развој, единство на системот и негово функционирање; 
стандардизацијата и врската на системот на научно-тех-
ничките информации на Југославија со соодветни светски 
мрежи на информации; 

б) банката на растителни гени, делот од изградбата и 
функционирањето што го обезбедува федерацијата; 

в) други проекти за изградба и формирање на југо-
словенската научна инфраструктура која е релевантна за 
спроведување на Стратегијата, за чија изградба и форми-
рање одлука донесува Собранието на СФРЈ. 

Покрај научната инфраструктура од став 2 на овој 
член, под условите предвидени со овој закон, ќе се финан-
сира и основањето и почетното функционирање на заед-
ничките југословенски експериментални постројки или на 
меѓународните научноистражувачки центри со седиште во 
Југославија, за чие основање одлучува Собранието на 
СФРЈ. 

Подготвување и иредлагагњ,е на проекти или програми за 
добивање средства за поттикнување 

Член 12 
Секоја организација на здружен труд може да даде 

иницијатива (во натамошниот текст: организација - ини-
цијатор) за формирање на проект или програма за кои со 
овој закон е предвидена можноста за добивање средства за 
поттикнување. Иницијативата за проектот или програма-
та организацијата - иницијатор ја објавува во „Службен 
лист на СФРЈ“. 

Член 13 
Иницијативата од член 12 на овој закон мора да 

содржи минимален збир на податоци чија содржина со 
упатство ја пропишува сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на науката и технологијата. 

Член 14 
Организацијата на здружен труд што е заинтересира-

на за иницијативата од член 12 на овој закон поднесува 
пријава до организацијата- иницијатор, а копија од прија-
вата доставува до сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на науката и технологијата. 

Член 15 
Организацијата - иницијатор ги повикува сите орга-

низации на здружен труд што се пријавиле на иницијати-
вата од член 12 на овој закон, заради конституирање на 
проектот или програмата. 

Организациите на здружен труд што ќе постигнат 
согласност за формирање на проектот или програмата, на 
учесниците и начинот на реализација на проектот или 
програмата (во натамошниот текст: учесниците), им опре-
делуваат координатор во согласност со овој закон и склу-
чуваат договор за меѓусебните права и обврски. 

Договорот од став 2 на овој член ги содржи, покрај 
другото, и следните задолжителни податоци: специфика-
цијата на трудовите на учесниците во реализацијата на 
целта на проектот или програмата; овластувањето на ко-
ординаторот од името и за сметка на организацијата на 
здружен труд што учествува во проектот или во програма-
та да склучува договор за поттикнување; износот и изво-
рите на средствата од кои одделен учесник учествува во 
финансирањето; називот на организацијата на здружен 
труд - координатор што е одговорна за следење и контро-
ла на изведувањето во сите фази и за изработка на извеш-
таите за успешноста на реализацијата на проектот или 
програмата; правата и обврските во поглед на користење-
то на добиените резултати и на нивната заштита, правото 
на индустриска сопственост, патенти или know-how. 

Член 16 
За проектите или програмите со странски партнери 

договор склучува координаторот. Договорот со странски-
от партнер може да се склучи и под одложен услов, ако тој 
услов е добивање на поттикнувачки средства за реализа-
ција на проектот или програмата. 
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Член 17 
За координатор на проектот на развојно-експеримен-

талните истражувања може да биде избрана организација 
на здружен труд од материјалното производство која зо 
претходната година вложила (без трошоците за купување 
зн^ња од странство) во научноистражувачката работа 
двапати повеќе од југословенскиот просек во гранката на 
која и припаѓа. 

За координатор на проектот може да биде избрана и 
друга организација на здружен труд која врши предимен 
обем од истражувањата во рамките на проектот, кога учес-
ниците - организации од материјалното производство, од 
кои најмалку една мора да го'исполнува условот од став 1 
на овој член, за тоа ќе се согласат. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата ќе им ги направи достапни на си-
те заинтересирани гранските просеци на вложувањата во 
научноистражувачката работа, а координаторот своето 
исполнување на условите ќе го докажува со образецот 
„Посебни податоци - биланс на успехот“. 

Член 18 
Извршители на проектот или програмата можат да 

бидат организациите на здружен труд од научноис-
тражувачката и истражувачко-развојната дејност што ги 
исполнуваат следниве услови: 

а) во претходната година по еден научен односно 
стручен работник да имале просечна амортизација на оп-
ремата еднаква или поголема од петкратниот износ на го-
дишниот нето просечен личен доход во Југославија, спо-

. ред податоците од завршната сметка, билансот на успехот 
на научноистражувачката организација на здружен труд; 

б) што ќе обезбедат постојана работа по еден научно-
истражувачки или стручен работник од областа релеван-

- тна за проектот на секои 5,,ООО часови работа врз проектот 
на развојно-експериметалните истражувања, односно по 
два работника со научно-истражувачко звање на истиот 
број часови за програмата на фундаментални и применети 
исражувања. 

Под научен односно стручен работник, во смисла на 
став 1 под б) од овој член, се подразбира работник кој има 
научно односно стручно звање во согласност со законот и 
ги исполнува условите за експерт во согласност со овој за-

1 кон. 
Делови од програмата или проектот можат да им се 

отстапуваат на научноистражувачките и истражувачко-
-развојните организации што не ги исполнуваат условите 
од ст. 1 и 2 на овој член само ако се исполнети- другите ус-
лови во смисла на овој закон и ако во тие програми и про-
.екти учествуваат организации што ги задоволуваат и ус-

ѕ ловите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 19 
Координаторот е должен, во рок од 15 дена од денот 

на склучувањето на договорот од член 15 на овој закон, да 
му достави на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката и технологијата писмен извештај со 

. додатоците за организациите на здружен труд што се при-
““јавиле на иницијативата од член 12 на овој закон, а не при-
стапиле кон склучување на договорот од член 15 на овој 
закон, со образложение за причините поради кои не е по-
стигната согласност со нив, без што предлогот за поттик-
нување нема др. се земе во натамошна постапка. 

Организациите налдружен труд што и се пријавиле 
на организацијата- иницијатор, а не постигнале соглас-
ност со учесниците за потпишување на договорот од член 

, 15 на овој закон, можат за поттикнување да предложат 
проект или програма, со иста Tejvia најмногу во рок од 45 
дена по истекот на рокот од член 20 став 1 на овој закон. 

Предлог за поттикнување 

Член 20 
Координаторот на проектот или програмата подне-

сува до сојузниот орган на управата надлежен за работи 

на науката и технологијата предлог за поттикнување до 30 
септември тековната година за наредната година. 

Предлогот за поттикнување мора да содржи минима-
лен збир на податоци чија содржина ја пропишува со 
упатство, сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на наукаа и технологијата. 

Член 21 
За програмите од чл. 9 и 11 на овој закон, предлага-. 

чот му доставува на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на науката и технологијата-студија за из-
водливоста која мора да ги содржи релевантните подато-
ци од член 20 став 2 на овој закон, како и другите потреб-
ни податоци значајни за донесувањето на одлуката. 

Член 22 
Предлозите за поттикнување на проектот или про-

грамата што му се доставуваат на сојузниот орган на уп- -
раната надлежен за работи на науката и технологијата се 
сметаат доверливи документи. 

Разгледувањава предлогот за поттикнување 

Член 23 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата нема да го земе во постапка на 
оценување предлогот за поттикнување на проект или про-
грама во следниве случаи: 

(1) ако учесници во проектот или програмата не се 
Организации на здружен труд од две или повеќе републики 
односно автономни покраини, во смисла на член 6 од овој 
закон. 

(2) ако проектот на развојно-експерименталните ис-
тражувања не го координира односно во него не учествува 
организацијата на здружен труд во смисла на член 17 од 
овој закон, што се утврдува врз основа на копијата на за-
верениот образец: Деловни резултати - биланс на успехот 
во последната година, прифатен од службата на општес-
твеното книговодство; 

(3) ако организациите на здружен труд што го изведу-
ваат проектот или програмата немаат: 

(а) во претходната година заедно просечна амортиза-
ција на истражувачката опрема во смисла на член 18 точка 
а) од овој закон, 

(б) обезбедена постојана работа на, научноис-
тражувачките или стручните работници од областа реле-
вантна за проектот или програмата во смисла на член 18 
точка б) од овој закон; 

(4) ако предлогот за поттикнување не е целосен во 
смисла на член 20 став 2 од овој закон; 

(5) ако предлогот за поттикнување не е поднесен во 
рокот од член 20 став 1 на овој закон. у 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на науката и технологијата до-
несува решение за отфрлување на предлогот за поттикну-
вање од став 1 на овој член. Предлогот за поттикнување 
од став 1 на овој член му се враќа на координаторот во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето. 

Координаторот може да вложи жалба на решението 
од став 2 на овој член, во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението, со Сојузниот комитет за наука и техно-
логија, чија одлука е конечна. 

Оценување на предлогот за поттикнување 

Член 24 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата ангажира научни и стручни ек-
, сперти за оценување на предлогот за поттикнување на 
проекти или програми., што се подготвени во согласност 
со овој закон. . 

Член 25 
Листата на експерти за оценува,ње на проекти или 

програми ја утврдува сојузниот орган ан управата над-
лежен за работи на науката и технологијата. 
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Пријави за експерти можат да поднесуваат научни и 
стручни работници од земјата и од странство самоиници-
јативно или по покана на сојузниот ррган на управата 
надлежен за работи на науката и технологијата. 

При формирањето на листата на експерти ќе се земат 
предвид експертите од постојните експертски системи во 
Југославија од областа на науката. 

Поблиските услови за пријавување и начинот на из-
борот на експертите, со упатство, ги пропишува сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на науката и техно-
логијата. 

Член 26 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата, по потреба, ќе ангажира и оддел-
ни научни и стручни работници, надвор од листата од 
член 25 став 1 на овој закон, заради давање мислење за 
специфичните прашања значајни за оценување на проек-
тот или програмата (општествено-економски апсекти, 
маркетинг, и сл.). 

Мислењето од став 1 на овој член експертите го зема-
ат предвид при оценувањето на проектот или програмата, 
односно сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на науката и технологијата при донесувањето одлука за 
предлогот за поттикнување. 

Член 27 
Експертите на кои проектот или програмата им се 

дава на оцена и научните и стручните работници од член 
26 на овој закон се должни да ги почитуваат принципите 
за чување на деловна тајна и да постапуваат во согласност 
со прописите со кои се уредува чувањето на државна, 
службена или деловна тајна. 

Член 28 
Научен или стручен работник престанува да биде ек-

сперт на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на науката и технологијата: 

- ако даде оцена за проект или програма во чија под-
готовка самиот учествувал; 

- ако учествува во проект или во програма за кој дал 
експертска оцена; 

- ако издаде деловна тајна содржана во предлогот за 
поттикнување и во документацијата што е дадена за оце-
нување; 

- во други случаи предвидени со законот. 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата донесува одлука за тоа дека науч-
ниот или стручниот работник престанува да биде ескперт 
на тој орган. 

Член 29 
Експертот дава оцена на проект или програма врз ос-

нова на примена на критериумите за вреднување на техно-
логиите утврдени со Стратегијата (општи критериуми, 
критериум за квалитетот, критериум за аспирација спре-
ма технологијата и критериум за целта на примената). 

Експертот дава оцена така што дава одговори на пра-
шањата содржани во Образецот што е составен дел од 
овој закон. 

Експертите можат да дадат или да го прифатат пред-
логот од координаторот оценувањето на успешноста на 
реализацијата на проектот или програмата да се врши во 
фази. 

При оценувањето на проект или програма експертите 
ја ценат и реалноста на планираните трошоци и нивната 
структура, како и времето на реализацијата, а можат да 
побараат од сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на науката и технологијата да се изврши проверка и 
од страна на координаторот на корекциите на податоците 
наведени во предлогот за поттикнување. 

Ако проектот или програмата трае подолго од чети-
ри години, по истекот на рокот од четири години, се врши 
оценување на постигнатите резултати и се донесува одлу-
ка за престанок или за натамошно поттикнување на про-
ектот или програмата. 

Поблиските услови за работата на експертите ги про-
пишува, со упатство, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на науката и технологијата. 

Член 30 
Оцена дека проектот или програмата не е во спротив-

ност со целите за јакнење на одбранбената способност на 
земјата и на општествената самозаштита дава сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на народната од-
брана. 

Член 31 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата одлучува за поттикнувањето врз 
основа на интегралната оцена на проектот или програма-
та. 

Интегралната оцена на проектот или програмата се 
формира како аритметички просек на интегралните оцени 
и на поединечните експерти дадени за тој проект или про-
грама, со претходна елиминација на екстремните оцени. 

Член 32 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата одлучува истовремено за предло-
зите за поттикнување на проектите или програмите од 
член 15 став 2 и член 19 став 2 на овој закон. 

Член 33 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата донесува одлука со која се одбива 
предлогот за поттикнување: 

1) ако оцената на проектот или програмата по основ 
на општите критериуми е негативна, т.е. ако не постои ко-
релација со правците на технолошкиот развој утврдени со 
Стратегијата, ако не е обезбедена заштита на човековата 
животна и работна средина и ако проектот или програма-
та е оценет дека е во спротивност со целите за јакнење на 
одбранбената способност на земјата и на општествената 
самозаштита; 

2) ако проектот или програмата добил негативна оце-
на (нула поени) по критериумот за квалитетот, според Об-
разецот од член 29 на овој закон; 

3) ако проектот добие негативна оцена (нула поени) 
по критериумот за аспирација спрема технологијата, спо-
ред Образецот од член 29 на овој закон; 

4) ако проектот добие негативна оцена (нула поени) 
по критериумот за целта на примената, според Образецот 
од член 29 на овој закон; 

5) ако неизвесноста од резултатите на проектот не ги 
опфаќа техничко-технолошките цели, туку неизвесноста 
на проектот се сведува само на комерцијалните ризици, 
односно каде што се работи за технологијата на исто ниво 
која во земјата веќе постои; 

6) ако со договор со странски партнер улогата на до-
машните учесници е сведена на неповолна положба во ко-
ристењето на резултатите од комплетните истражувања 
во однос на основната цел на проектот или програмата; 

7) ако проектот или програмата добил помала интег-
рална оценка од друг проект или програма со иста тема-
тика; 

8) ако проектот или програмата добил иста интеграл-
на оценка како и друг проект или програма со иста тема-
тика, ногима поголеми трошци, а при исти трошци ако 
има подолго време на реализација; 

9) ако проектот или програмата негативно е оценет 
брз основа на условите од чл. 8 или 9 на овој закон; 

10) ако истражувањата од чл. 9 под б) или 10 на овој 
закон се негативно оценети врз основа на нивната реле-
вантност за проектот на развојно-експерименталното ис-
тражување. 

Член 34 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата ги разгледува сите предлози на 
проектите или програмите што, врз основа на овој закон, 
ги исполниле условите за добивање средства за поттикну-
вање. 

. o^fiiaK--w-
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Ако височината на средствата за поттикнување во те-
кот на една календарска година е помала од вкупно по-
требните средства за поттикнување на позитивно оценети-
те предлози на проекти или програми во односната годи-
на, при донесувањето одлука приоритет им се дава на про-
ектите или програмите со повисока интегрална оцена. 

Предлозите што не можат да се поттикнуваат поради 
недостиг на средства, му се враќаат на координаторот. 
Координаторот, чиј' позитивно оценет предлог е вратен, 
може истиот или иновиран проект или програма да го 
предложи следната година за поттикнување. 

Начин на определување на височината на средствата за 
поттикнување и услови за нивно користење 

Член 35 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата при одлучувањето за поттикнува-
њето ја утврдува височината на средствата за поттикнува-
ње на одделен проект или програма. 

Член 36 
Височината на средствата за поттикнување се утврду-

ва на следниов начин: 
1. За проектите на развојно-експерименталните ис-

тражувања така што: 
(а) секој износ на средствата на организацијата од ма-

теријалното производство, средствата на ЈНА и сопстве-
ните средства на научноистрожувачките и истражувачко-
-развојните организации издвоен на посебна сметка се 
поттикнува со 30%. 

(б) секој износ на странски бесповратни средства во 
југословенскот дел на проектот се поттикнува со 40%; 

(в) секој износ на средствата на самоуправните инте-
ресни заедници се поттикнува со 10%; 

(г) секој износ на средствата на другите учесници во 
финансирањето на проектот се поттикнува со 10%. 

Проектите на развојно-експерименталните ис-
тражувања можат да се поттикнуваат ако средствата на 
организациите од точ. 1 под (а) и 1 под (б) од овој член 
претставуваат најмалку 70% од средствата за реализација 
на проектот, не сметајќи ги средствата за поттикнување. 

2. За програмите на фундаменталните истражувања 
во природните науки и програмите на применетите ис-
тражувања во техничко-технолошките и биотехничките 
науки и за другите програми од член 9 на овој закон, така 
што: 

(а) секој износ на странски бесповратни средства во 
југословенскиот дел на програмата се поттикнува со 50%; 

(б) секој износ на средствата на самоуправните инте-
ресни заедници се поттикнува со 40%; 

(в) секој износ на средствата на другите учесници во 
финансирањето на програмата се поттикнува со 40%, а на 
организацијиите на здружен труд од материјалното про-
изводство со 50%. 

Височината на средствата што е потребна за проекти-
те и програмите од член 11 на овој закон ќе се предвиди со 
програмата од член 4 став 2 на овој закон. 

Член 37 
Учесникот во проектот или програмата средствата 

остварени по основа на член 36 од овој закон сразмерно ги 
насочува во корис на изворите од кои го обезбедува соп-
ственото учество во финансирањето на проектот или про-
грамата. 

По исклучок од став 1 на овој член, припаѓачкиот дел 
што е финансиран врз товар на вкупниот приход учесни-
кот во проектот или програмата може да го насочи во 
фондот за проширување на материјалната основа на тру-
дот како наменски остварени средства за научно-техно-
лошки развој. 

Со делот од средствата од член 36 на овој закон што 
е остварен со поттикнување на средствата на самоуправ-
ните интересни заедници, на ЈНА, странските средства и 
средствата на другите учесници во финансирањето на про-
ектот или програмата располагаат учесниците во проек-
тот или во програмата што обезбедиле учество на тие 
средства и ги насочуваат за потребите на научноис-
тражувачка^ и истражувачко-развојните проекти и про-

грами, развојот на научноистражувачките кадри врз про-
ектите и програмите во смисла на овој закон, односно во 
фондот за проширување на нивната материјална основа 
на трудот како наменски средства за научен и технолошки 
развој. ' 

Член 38 
Вкупните годишни средства за поттикнување на про-

грамите за фундаментални и применети истражувања и за 
почетна градба на југословенската научна инфраструкту-
ра, на заедничките југословенски експериментални по-
стројки и меѓународни научноистражувачки центри со се-
диште во Југославија не можат да бидат поголеми од 30% 
на вкупните годишни средства за поттикнување. 

Член 39 
Кога во меѓународни истражувачки проекти од еко-

лошки и инфраструктурен карактер учеството на стран-
ските партнери во проектот се поттикнува од јавните, 
средства на нивните држави, југословенскот дел на проек-
тот се поттикнува на начинот предвиден во член 36 точка 
2 од овој закон. 

На начинот од став 1 на овој член ќе се поттикнуваат 
и заедничките програми од комплексното изучување, ис-
користување и заштита на Јадранско Море и од комплек-
сното изучување, искористување и заштита на водите. 

Член 40 
Кога фундаменталните и применетите истражување 

се дел од проектот, за развојно-експериментални ис-
тражувања, височината на средствата за поттикнување се 
утврдува за делот на развојно-експерименталните ис-
тражувања на начинот предвиден во член 36 точка 1 од 
овој закон, а за делот на фундаменталните и применетите 
истражувања - на начинот предвиден во член 36 точка 2 
од овој закон, со тоа што височината на средствата запот-
тикнување за фундаменталните и применетите истражува-
ња не може да биде поголема од 20% од вкупните средства 
за поттикнување на тој проект. 

Член 41 
Кога истражувањата во општествените науки се дел 

од проектот на развојно-експериментални истражувања, 
височината на средствата за поттикнување се утврдува за 
делот на развојно-експерименталните истражувања на на-
чинот предвиден во член 36 точка 1 од овој закон, а за де-
лот на истражувањата во општествените науки - на начи-
нот предвиден во член 36 точка 2 од овој закон, со тоа што 
височината на средствата за поттикнување за истражува-
њата во општествените науки не може да биде поголема 
од 10% од вкупните средства за поттикнување на тој про-
ект. 

Член 42 
Одлуката за височината на средствата за поттикнува-

ње сојузниот орган на управата надлежен за работи на на-
уката и технологијата ја доставува до координаторот на 
проектот или програмата. 

Координаторот на проектот или програмата за која 
се одобрени средства за поттикнување е носител на права-
та и обврските спрема сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на науката и технологијата и спрема 
странските партнери. 

Член 43 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата склучува договор со координато-
рот за користењето на средствата за поттикнување и реа-
лизација на проектот или програмата. 

Договорот од став 1 на овој член содржи особено: 
- полни називи и адреси на договорните страни 
- назив на проектот или програмата 
- динамика на реализацијата на проектот или про-

грамата со фази и предвидени рокови 
- рок за реализација на проектот или програмата 
- височина и структура на средствата за поттикнува-

ње и динамика на нивното уплатување на координаторот 
на проектот или програмата 
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- рокови за известување за потрошените средства то 
предвидените фази на реализацијата и обврски во поглед 
на конечната пресметка 

- рокови во кои координаторот доставува податоци 
за следење на реализацијата, оценување на успешноста и 
објавување на резултатите од проектот или програмата 

- начин на решавање на споровите (спогодбено, над-
лежност на судот) 

- имиња и учество на извршувањето во норма часови 
на сите работници врз проектот или програмата што има-
ат статус на истражувачи 

- други релевантни податоци од член 20 став 2 на 
овој закон. 

Координаторот е должен во рок од 60 дена од денот 
на потпишувањето на договорот од став 1 на овој член, на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на наука-
та и технологијата да му достави: 

1. Неотповиклива платежна гаранција на банката за 
поврат на вкупните средства за пот/тикнување, со камата 
што е еднаква на есконтната стапка на Народната банка 
на Југославија, што важи од денот на исплатата на сред-
ствата за поттикнување до исполнувањето на обврската. 

2.ѕ Заверена копија на следните документи: 
- неотповиклива платежна гаранција на банката за: 

уплата: средствата на ОЗТ од материјалното производ-
ство; средствата на ЈНА; сопствените средства на научно-
истражувачките и истражувачко-развојните организации 
на износот на нивното учество џо финансирањето на про-
ектот или програмата 

- договор со странскиот учесник во финансирањето 
на проектот или програмата 

- одлука на собранието на самоуправната интересна 
заедница за учеството во финансирањето на проектот или 
програмата 

- чинидбена гаранција на банката за исполнување на 
обврската на секој учесник во извршувањето на работите 
врз проектот или програмата, на износ на неговото учес-
тво утврден со договорот, што ја обезбедува организација-
та на здружен труд извршител на работите. 

Доколку координаторот во рокот од став 3 на овој 
член не ги достави документите наведени во точ. 1 и 2 на 
овој член, договорот од став 1 на овој член не произведува 
правно дејство, а сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката и технологијата го повикува на склучу-
вање на договорот координаторот на проектот или про-
грамата кој позитивно е оценет со следната највисока ин-
тегрална оцена. 

Член 44 
Исплата на средствата за потикнување се врши отка-

ко координаторот ќе му достави на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на науката и технологијата за-
верена копија на документот за уплата на средствата од 
учесникот во финансирањето на координаторот, во сог-
ласност со член 36 од овој закон. 

Усвоениот предлог за поттикнување на проектот е 
составен дел од договорот. 

Член 45 
Средствата за поттикнување му се уплатуваат на кор-

динаторот на проодна сметка до височина од 80% на вкуп-
ното поттикнување, со тоа што преостанатите 20% на 
средствата за поттикнување се исплатуваат по оценување-
то на успешноста на резултатите, што мора да се изврши 
во рок од 90 дена по реализацијата на проектот или про-
грамата. 

Во случај на неуспешен проект или програма, коор-
динаторот е должен да ги врати средствата за поттикнува-
ње во износ на положената гаранција од член 43 точка 1 на 
овој закон, во рок од 90 дена од денот на добивањето на 
одлуката за поврат на средствата за поттикнување. 

Неуспешен проект или програма е: 
1) проектот или програмата чиишто резултат е оце-

нет негативно; 
2) проектот или програмата чиешто изведување е 

прекинато поради раскинување на договорот од член 15 
на овој закон; 

3) проектот или програмата врз кој учесниците ќе ги 
напуштат работите, ако тоа ги загрозува целите и норми-
те на проектот или програмата или условите од овој за-
кон; 

4) проектот или програмата чиешто изведување ќе се 
прекине по интервенција од експертите во случај кога со 
одлуката за поттикнување е предвидено фазно оценување. 

Како негативно оценет резултат на проект или про-
грама не се подразбира проектот или програмата што не 
ги дал проектираните резултати поради висок степен на 
неизвесност на истражувањата, а преземени се сите мерки 
предвидени со предлогот за поттикнување и договорот од 
член 43 став 3 на овој закон. 

Одлука за поврат на средствата за поттикнување до-
несува сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата. 

Доколку координаторот не ги врати средствата за 
поттикнување во рокот од став 2 на овој член, сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на науката и техно-
логијата ќе ја искористи гаранцијата на банката од член 
43 точка 1 на овој закон. 

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА, ОЦЕНУВАЊЕ НА 
УСПЕШНОСТА И ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОД ПРОЕКТОТ ИЛИ ПРОГРАМАТА 

Член 46 ј 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

науката и технологијата го следи остварувањето на пла-
нираната динамика на проектот или програмата во роко-
вите предвидени со договорот од член 43 на овој закон. 

Член 47 
Координаторот е должен по завршувањето на проек-

тот или програмата да му достави на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на науката и технологијата: 

(1) извештај за реализацијата по сите точки од пред-
логот за поттикнување со образложение на евентуалните 
отстапувања или промени; 

(2) преглед на материјалните вредности што се резул-
тат од работата врз проектот или програмата (патенти, 
техничка и технолошка документација, индустриска мос-
тра или модел, прототип, експериментална постројка, нов 
генотип и сл); 

(3) барање на координаторот за видот, степенот и 
времето на траење на тајноса на добиените резултати; 

(4) резиме на најсуштествените резултати од проек-
тот или програмата; 

(5) податоци од натамошното искористување на до-
биените резултати. 

Член 48 
Комисијата на експерти што ја именува сојузниот ор-

ган на управата надлежен за работи на науката и техноло-
гијата дава оцена на успешноста на проектот или програ-
мата врз основа на извештајот на координаторот, што 
содржи полна информација во врска со точ. 1, 2, 4 и 5 од 
член 47. 

Член 49 
Врз основа на оцената' на комисијата на експерти, со-

јузниот орган ̂ а управата надлежен за работи на науката 
и технологијата донесува одкука: 

- за исплатата на неисплатениот износ на средствата 
за поттикнување (член 45 став 1 на овој закон), или 

- за повратот на средствата за поттикнување (член 45 
став 2 на овој закон). 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата ги објавува резултатите од за-
вршниот проект или програма, со податоците за ната-
мошното искористување на добиените резултати и за тоа 
ги известува Сојузниот извршен совет и Собранието на 
СФРЈ. 

' Член 50 
Функционерот што раководи со сојузниот орган на 

управата надлежен за работи на науката и технологијата е 
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наредбодавец за користење на средствата за поттикнува-
ње. ' ^ 

Стручните, административните и други работи во 
врска со користењето на средствата за поттикнување ги 
врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата води книговодство и други еви-
денции за користењето на средствата за поттикнување. 1 

Член 51 
Трошоците на платниот промет, надоместите за ра-

бота на експертите и другите трошоци во врска со корис-
тењето на средствата за поттикнување се покриваат од 
тие средства. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
По исклучок од член 1 на овој закон, средствата за 

поттикнување за 1988 година се обезбедуваат во височина 
од 03075% од проценетиот општествен производ на вкуп-
ното стопанство на Југославија за таа година, и тоа: 0,05% 
од изворните приходи на федерацијата и 0,025% од сред-
ствата на републиките и автономните покраини. 

Член 53 
Во првата година на примената на овој закон, по ис-

клучок од рокот утврден во 'член 20 став 1 на овој закон, 
предлозите за поттикнуван^ на проектите или програми-
те сс поднесуваат до рокот што ќе го определи сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на науката и техно-
логијата. Тој рок не може да биде пократок од три месеци, 
сметајќи од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 54 
Упатствата од чл. 13, 20, 25 и 29 на овој закон ќе ги 

донесе сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
науката и технологијата во рок од 60 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

Образец 

(од член 29 на Законот) 

ОБРАЗЕЦ СПОРЕД КОЈ ЕКСПЕРТОТ ГО ОЦЕНУВА 
ПРОЕКТОТ ИЛИ ПРОГРАМАТА 

НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ ИЛИ ПРОГРАМАТА: 

Евиденциони број: 

1. ОЦЕНА (според критериумите утврдени во 
Стратегијата) 

1. Општи критериуми 
-(I) Дали проектот или програмата 

е во с'oi л ЕНОСТ со правците на 
технолошкиот развој утврдени 
со Стратег-ијата 

(2) Дани проектот или програмата 
содржи заштита, ако е потреб-
на, неговиот резултат да не ја 
оптоварува човековата животна 
и р а б о т а средина 

Одговорот да се 
заокружи 

(да или не) 

да 

да 

не 

2. Други критериуми што произлегу-
ваат од Стратегијата 
(1) Ако проектот е од развојно-ек-

спериментално истражување, 
дали како трајна цел има: 
(а) извозна ориентација или ме-

ѓународно конкурентно спо-
собен производ, технологија 
или системско знаење да 

(б) основа и неопходен услов за 
меѓународна конкурентна 
способност на постојниот 
производ, технологија или ' 
системско знаење, што без 
освојување на знаењата 
предвидени со проектот не 
се меѓународно конкурентно 
способни да 

(2) Ако програмата е од фундамен-
тални и применети истражува-
ња, дали и припаѓа на една од 
следните категории: 
(а) програма насочена кон стек-

нување на нови знаења во 
рамките на истражувањата 
што ги организираат мулти-
латерални и билатерални 
меѓународни институции 

(б) програма за основање и 
функционирање на југосло-
венски експериментални по-
стројки или меѓународни 
цент ри со седиште во Југо-
славија 

, (в) дали кадрите за работа на 
темата на програмите наве-
дени под (а) и (б) имаат до-
кажана меѓународна и југо-
словенска компетентност 

(3) Дали договорот со странски 
партнер обезбедува, улогата на 
домашните учесници во проек-
тот или во програмата да не 
биде сведена на споредна улога 
во однос на целта на проектот 
или програмата да 

3. Оцена на квалитетот 
Експертот по основа на оцената на 
квалитетот треба да одговори на 
следните прашања и да заокружи со-
одветен број поени: 

не 

да 

да 

да 

не 

Број на поени 

за развој- за фунда-
ноекспери- менталан 

метални и примене-
истражува- ти ме-

ља тражувања 

Дали проектот или програмата (според резултатот што се 
предвидува) спаѓа: 
1. Во самиот врв на светските дости-
- гања, создавање на 'меѓународно 

конкурентни производи, производ-
ни процеси или услуги, и референ-
тни знаења 10 10 

2. Во исто ниво, паралелно со развие-
ните земји 7 7 

3. Во проекти или програми со чии 
резултати не го надминуваме заос-
тануиањсто (не создава конкурен-
тно способни стоки, услуги и знае-
ња за светската конкуренција), но 
го задоволуваме сопствениот, внат-
решен пазар и потребите и евену-
тално извозот во посебни аранжма-

ни или посебни услови 3 0 
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4. Во проекти или програми што се 
однесуваат на стоки, услуги и знае-
ња за кои не постојат потреба или 
услови О О 

Оцена на степенот на аспирација кон технологијата5") 

Експертот ќе го заокружи бројот на поените што му ги да-
ва на проектот, врз основа на неговите цели според след-
ната скала на аспирација кон технологијата: 

(б) 

(а) 

(б) 

Скала на аспирација кон технологија-
та 
1. Меѓународно конкурентна техноло-

гија, што се развива со усовршува-
ње од технологиите што веќе по-
стојат во земјата: 
(а) заснована врз развојот на соп-

ствените здружени ресурси во 
Југославија 

(б) заснована врз развојот по пат 
на меѓународна научно-технич-
ка соработка 

2. Меѓународно конкурентно способ-
на технологија заснована врз нов 
развој, со која немало претходни 
искуства во земјата: 
(а) заснована врз развојот на 

здружени ресурси на Југослави-
ја 
заснована врз развојот по пат 
на меѓународна каучно-технич-
ка соработка 

3. Меѓународно конкурентно способ-
на технологија прибавена со заед-
ничко вложување со странски пар-
тнери: 

вложување со здружените ре-
сурси на Југославија 
заедничко.вложување остварено 
со ресурсите на поединечниот 
стопански субјект 

4. Меѓународно конкурентно способ-
на технологија, прибавена со ли-
ценца, без значајни извозни ограни-
чувања, а што овозможува употре-
ба на претежно домашни материја-
ли: 
(а) усовршувана без учество на да-

вачот на лиценцата 
(б) усовршувана во соработка со 

давачот на лиценцата 
5. Технологија настаната со усовршу-

вање на постојната технологија во 
Југославија, без оглед на нејзиното 
потекло за трансфер во помалку 
развиените земји 

6. Технологија за домашни потреби, 
заснована врз меѓународна научно-
-техничка соработка со партнерите 
од земјите со слична технолошка 
развиеност поради поделба на тро-
шоците на развојот и искористува-
ње на ресурсните бонитети на пар-
тнерот 

7. Технологија заснована и содржана 
во купената опрема и машини, со 
информативно следење на таа тех-
нологија 

8. Технологија кон која не постои ас-
пирација 

Број на поени 

9 

10 

9 

10 

При оценувањето на реалноста на постигањето на пред-
ложената аспирација, експертот одговара на следните 
прашања: 

Одговорот да се 
заокружи 

1. Дали постојат неопходни кадров-
ски можности или средства и начин 
да се создадат во потребниот рок 

2. Дали постои неопходна опрема 
или средства и начин да се набават 
во потребниот рок' 

3. Дали постојат неопходни средства 
за финансирање на работата или 
начин да се соберат во потребниот 
рок 

4. Дали постојат неопходни институ-
ции за достигање на аспирација 
или начин, во потребниот рок да се 
основаат и доведат на ниво на по-
требната компетентност 

5. Дали може да се најде погоден 
странски партнер (во случај ако се 
испитува аспирацијата во која е по-
требен странски партнер) 

6. Дали постојат посебни причини да 
не се применат економските крите-
риуми 

(да) 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

(не) 

не 

не 

Позитивниот одговор на првите четири односно пет наве-
дени прашања значи усвојување на предложената аспира-
ција. 

Во случај на негативен одговор на кое и да е прашање од 1 
до 4; односно пет, се применува иста процедура на оцену-
вање, но за еден степен на пониско ниво на аспирација од 
предложената. 

4. Оцена според критериумот целта на примената51') 

Оценувајќи дали проектот ги донесува подолу наведените 
резултати, експертот ќе го заокружи соодветниот број по-
ени ако одговорот е позитивен или нула ако одговорот е 
негативен, на следните прашања: 

Број на поени 

ако одго- ако одго-
ворот е ворот е 
позити- негати-

вен вен 
Дали проектот ги донесува следните резултати: 

1. 

2. 

4. 

Битно зголемување на продуктив-
носта (новосоздадена вредност по 
вработен) 
Овозможува порационално и по-
квалитетно производство и произ-
води, како и зголемување на реал-
ниот растеж на доходот по едини-
ца вложени средства 

3. Битно зголемување на производ-
ството за извоз 
Битно намалување на потрошувач-
ката на енергија по единица вред-
ност на^производот 

5. Поголема валоризација на енергет-
ските потенцијали 

6. Повеќенаменска валоризација на 
суровини 

7. Зголемување на вработеноста 
8. Придонес за намалување на техно-

лошкиот јаз во земјата 
5. Оцена на релевантноста на фунда-

менталните, применетите и оп-
штествените истражувања ако се 

10 

Не се пополнува за програма за применети и фундаментални истражувања 
'") Не се пополнува за програмите на применетите и фундаменталните ис-
тражувања. 
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дел од проектот на развојно-експе-
рименталните истражувања 

1) Дали фундаменталното или приме-
нетото истражување како дел од 
проектот е неопходно за да се по-
стигнат поставените цели на проек-
тот на развојно-експерименталните 
истражувања 

2) Дали истражувањата во општестве-
ните науки, како дел од проектот, 
се неопходни за да се постигнат по-
ставените цели на проектот на раз-
вој но-експериментал ките ис-
тражувања 

6. Експертска оцена на студијата на 
изводливоста 
За програмите и проектите од член 
21 на овој закон што не можат во 
целост да се оценат врз основа на 
овој образец, експертот дава оцена 

г на студијата на изводливоста и во 
посебен прилог на овој образец 

да 

да 

1061. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република4 Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собрр од 16 декември 1987 година и на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 17 декем-
ври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
За судија на Уставниот суд на Југославија се избира 

Хрвое Бачиќ, сојузен советник во Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 367 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на'Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

бајрак“ се избира Стјепан Новаковиќ, делегативе Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 384 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
Драшко IlonoBZfiK, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејознќ, с. р. 

1063. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна. Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 
декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СО-
ЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 

1Ш ГОДИНА 
1. Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирек-

ција за стоковни резерви за година. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 382 
16 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, Омер Курпејовиќ, с. р. 
Драшко Пешовиќ, с. р. 

1062. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 16 декем-
ври 1987 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 17 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ЗА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА XVIII СРЕДБА ЗА НА 

САМОУПРАВУВАЧИТЕ „ЦРВЕН БАЈРАК“ 
За претставник на Собранието на СФРЈ ia член на 

Одборот на XVHI средба на самоуправувањето „Црвен 

1064. 
Врз основа на член 56 од Законот за движењето и пре-

стојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр„ 56/80) 
и на член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за 
здравствената заштита на странци на кои им е признаен 
статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75 и 
72/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАН-

ЦИ НА КОИ ММ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА 
БЕГАЛЕЦ 

1. Паричната помош на странци на кои им е признаен 
статусот на бегалец утврдена со чл. 4 до 7 на Уредбата за 
паричната помош и за здравствената заштита на странци 
на кои им е признаен статусот ма бегалец, од 1 јануари 
1987 година се зголемува за 43% и така зголемена по од-
делни видови на помош изнесува, и тоа: 

Динари 

1) основна помош ' 6388 
2) додаток за неспособност 1.597 

не 

не 
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Динари 

3) додаток за неспособност за самохрани 3.189 
4) додаток за стручно оспособување однос-

но школување 1.597 
5) додаток за стручно оспособување однос-

но школување надвор од местото на 
живеењето 4.791 

6) додаток за малолетни членови 1.597 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на паричната по-
мош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/86). 

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

Е.п. бр. 432 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, с. р. 

1065. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85 и 38/86), на предлог од Стопанската комора на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ ЗДЕЛКИ ШТО 
ГИ ВРШАТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО ЗА 
КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ 

ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ФОРМИ НА 
ЕМСТВО 

1. Организација на здружен труд може да дава гаран-
ции и други форми на емство по определени кредитни 
зделки што ги врши претпријатие што го основала во 
странство и мешовито претпријатие кое е основано со 
средства на таа организација и со. средства на странски 
правни и физички лица, и тоа за: 

1) производство на стоки и услуги заради зголемува-
ње на извозот на организацијата на здружен труд; 

2) увоз на суровини и репродукциони материјали за 
производство на стоки и услуги со кое се зголемува изво-
зот на организацијата на здружен труд. 

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

Е.п. бр. 444 
17 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

1066. 
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 спогодба со претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здраѕство и социјална заштита и со сојуз-
ниот секретар за пазар и-опн^и стопански работи, дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација се пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ 

НА ЗАЧИНИТЕ, ЕКСТРАКТИТЕ ОД ЗАЧИНИ И 
СМЕСИТЕ НА ЗАЧИНИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на зачините, екстрак-

тите од зачини и смесите на зачини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/85) во член 21 став i точка 2 бројот: „7,5" се 
заменува со бројот: „17,5". 

Член 2 
Во член 86 став 2 бројот: "10" се заменува со бројот: 

„1,0", а бројот: „0,75" - со бројот: „033". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/264 
12 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1067. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандради-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите за испитување на јаглен и кокс што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на содржината на јаг-
лерод и водород по методата на Либиг -

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на влагата во анали-
тичка мостра на кокс -

3) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на насипната маса на 
кокс во мал сад -

4) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на рамнотежата вла-
га во камен јаглен - — --

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тодите на испитување на јаглен и кокс од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

JUS ВоНВ.319 

JUS В.Н8.339 

JUS В.Н8.340 

JUS В.Н8.341 
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1) Определување на јаглерод и водо-
род во камен и мрк јаглен и во лигнит по 
методата Либиг JUS В.Н8.319 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63) 

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на влага во аналитич-
ка мостра на кокс JUS В.Н8.339 

3) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на насипната тежина 
на кокс во мал сад JUS В.Н8.340 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист 
на СФРЈ5, бр. 32/65) 

4) Определување на равнотежна вла-
га во камен јаглен. JUS В.Н8.341 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/218 
2 октомври 1987 година 
Белград 

ски врати спрема дејствувањето на вода 
при статички притисок JUS D.E8.011 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
градежна столарија што ќе се произведе односно увезе од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/220 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дар д изациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1068. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНА 

СТОЛАРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за градежна столарија што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Градежна столарија. Испитување 
на однесувањето на крилото на врата при 
промени на влажноста (едноподруго изла-
гање на еднолични климатски услови) — JUS D.E8.002 

2) Градежна столарија. Испитување 
на крилото на врата со удар од тврдо те-
ло JUS D.E8.003 

3) Градежна столарија. Испитување 
на крилото на Ерата со вертикално опто-
варување JUS D.E8.004 

4) Градежна столарија. Стандардни 
климатски услови за испитување на осо-
бините на врата поставена помеѓу различ-
ни климатски услови a JUS D.E8.005 

5) Градежна столарија. Мерење на 
димензиите и на отстапувањата од право-
агрлно крило на врата JUS D.E8.006 

6) Градежна столарија. Испитување 
на лепените врски на елементите на кри-
лата на прозорци и балкански врати JUS D.E8.008 

7) Градежна столарија. Мерење на 
отстапувањата на крилото на врата од оп-
штата рамност JUS D.E8.009 

8) Градежна столарија. Испитување 
на отпорноста на прозорци и на балкон-

1069. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандради за испитување на индустриски и отпадни води 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на идустриски и от-
падни води. Мерење на рН-вредност. По-
тенциометриска метода JUS H.Z 1.111 

2) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на натриум и калиум. Метода на пламена 
фотометрија JUS H.Z 1.117 

3) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на натриум со јон-селективна електрода JUS H.Z 1Л45 

4) Испитување на индустриски и от-
падни вод,и. Определување на содржината 
на јонските тензиди. Спректрофотметрис-
ка метода - - JUS H.Z1.149 

5) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на нејонските тензиди. Спектрофотомет-
риска метода JUS H.Z 1.152 

6) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на суспендираните материи. Гравимет-
риска метода JUS H.Z 1.160 

7) Испитување на индсутриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на ториумот. Спектрофотометриска мето-
да JUS H.Z1.195 

8) Испитување на индустриски и от-
падни- води. Определување на содржината 
на "берилиумот. Метода на атомска апо-
з и ц и ј а JUS H.Z 1.196 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Испитување на водите. Определува-
ње на суспендирани материи. JUS H.Z 1.160 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на водите („Службен лист на 
СФРЈ5, бр. .25/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/221 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1070. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕМЕНТИ 

ЗА СПОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за елементи ,за спојување што го има следниот 
назив и ознака: 

Толеранции на метричкиот навој со 
триаглест ISO-профил. Основи на систе-
мот на толеранции JUS М.ВО.221 

Член 2 
Југослевенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на еле-
менти за спојување што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Толеранции на метричкиот навој со 
триаглест ISO-профил. Основи на систе-
мот на то л еран дните JUS М. ВО. 221 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
елементи за спојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службени лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/222 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашзш Драгоевиќ, с.р. 

1071. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист СФРЈ“ј бр. 38/77 и 11/80), дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАКТОРИ, 
МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУ-

МАРСТВОТО 
д 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за трактори, машини и опрема за земјоделство-
тб и шумарството што го има следниот назив и ознака: 

Трактори, машини и опрема за земјо-
делството и шумарството. Класификација 
листа на термините JUS M.LOJGQ 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард рд член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службени лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/224 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с.р. 

1072. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и П/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТ-

КА НА ПОДАТОЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за обработка на податоци што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 
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1) Обработка на податоците. Проши-
рување на збир на знакови за размена на 
податоци кодирани со 7 и со 8 битови - JUS I.B 1.010 

2) Обработка на податоците. Приме-
на на збир на знакови кодирани со 7 бито-
ви и неговите 7-битови и 8-битови проши-
рувања за размена на податоци на касета 
со магнетна лента со широчина од 3,81 
мм JUS I.B2.002 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS I.B 1.010, чие 

применување не е задолжително, југословенскиот стан-
дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува на обработката на податоци од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службени лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/225 
2 октомври 1987 година 
Белград 

1074. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛАВИ 

ЛАГЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за тркалави лагери што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Тркалави лагери. Прстенести ци-
линдрично-валчести едноредни лагери со 
кратки валјачиња JUS М.С3.623 

2) Тркалави лагери. Прстенести ци-
линдрично валчести дворедни лагери - JUS М.С3.624 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
тркалави лагери што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Директор 
на сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

1073, 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕНОС НА 

ТЕКСТ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за пренос на текст што го има следниот назив и 
ознака: 

Пренос на текст. Графички знаци за 
пренос на текст. Преглед JUS I.ВО. 001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службени лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/223 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за. 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните назви и ознаки: 

1) Означување и димензии на тркал-
ните лежаи. Прстени цилиндричновалчес-
ти лежаи РУ, ред на мера 10 JUS М.С3.632 

2) Означување и димензии на тркал-
ните лежаи. Прстени цилиндричновалчес-
ти лежаи RU, RN, RJ и КГ, ред на мера 02 JUS М.С3.635 

3) Означување и димензии на тркал- ' 
ните лежаи. Прстени цилиндричновалчес-
ти лежаи RU, RN, RJ и RT ред на мера 03 JUS М.С3.636 

4) Означување и димензии на тркал-
ните лежаи. Прстени цилиндричновалчес-
ти лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мера 04 JUS М.С3.637 

5) Означување и димензии на т р у д -
ните лежаи. Прстени цилиндричновалчес-
ти лежаи RU, RJ и RT, ред на мера 22 JUS М.С3.641 

6) Означување и димензии на т р у д -
ните лежаи. Прстени цилиндричновалчес-
ти лежаи RU, RJ, RT ред на мера 23 JUS М.С3.642 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/227 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашкш Драгоевиќ, с.р. 
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1075. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКА 

ЗАШТИТА ВО РУДАРСТВОТО 

Член1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за техничка заштита во рударството што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Техничка заштита во рударството. 
Кутија, торба и торбичка за пренос на ек-
сплозив и детонатори. Технички услови - JUS B.Z2.150 

2) Техничка заштита во рударството. 
Корито за водени брани против експлози-
ја. Технички услови JUS B.Z2.160 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
техничката заштита во радарството од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по стекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/228 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандрдизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

1076. 
Врз основа на член 22 став од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
,ректорот на Сојузниот завод за стандардизација попишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за текстил што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна волнена при-
дружна ткаенина. Изработка и услови за 
квалитетот JUSF.S3.251 

2) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна памучна и 
вискозна придружна ткаенина. Изработка 
и услови за квалитетот JUS F.S3.252 

3) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна полиамидна 
придружна ткаенина. Изработка и услови 
за квалитетот. JUS F.S3.253 

4) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна полиестерска 
придружна ткаенина. Изработка и услови 
за квалитетот 7 JUS F.S3.254 

4) Текстил. Испитвање на постојанос-
та на бојата. Стандардна полиакрилна 
придружна ткаенина. Изработка и услови 
за квалитетот JUS F.S3.255 

6) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна свилена при-
дружна ткаенина. Изработка и услови за 
квалитетот t JUS F.S3.256 

7) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна придружна 
ткаенина од секундарен ацетат. Изработ-
ка и услови за квлитетот JUS F.S3.257 

8) Текстил. Испитување на постоја-
ностна на бојата. Стандардна триацетат-
на придружна ткаенина. Изработка и ус-
лови за квалитетот ЈУС Ф.С3.258 

9) Текстил. Изпитување на постоја-
носта на бојата. Стандардна памучна тка-
енина за испитување на постојаноста на 
бојата спрема триење. Изработка и усло-
ви за квалитетот JUS F.S3.259 

10) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата при обработката со топ-
лина на суво (освен при пеглање) JUS F.S3.286 

11) Текстил. Испитување на постоја-
носта на бојата при набирање (плисира-
ње) со пареа JUS F.S3.287 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ниците се составен дел на овој правилник, а се објавуваат 
во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизаци-
ја. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/229 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 

By ќашин Драгоевиќ,с.р. 

1077. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зациајата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГЕТСКА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за електроенергетика што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Електроенергетика. Кабли со изо-
лација од термопластичен или вмпрежен 
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полиетилен, со плашт од термопластични 
или еластомерни маси, за номинална на-
пони од lkV до 35kV JUS N.C5:230 

2) Електроенергетика. Испитување 
на кабли со изолација од термоплстичен 
или вмрежен пол пети лен, со плашт од 
термопластични или еластомерни маси, 
за номинални напони од 1 kV до 35 kV - JUS.N.C5.235 

3) Електроенергетикак Кабли со изо-
лација од етилен-пропилен, со плашт од 
термопластични или еластомерни маси, 
за номинални напони од 1 kV до 35 kV - JUS N.C5.240 

4) Електроенергетика. Испитување 
на кабли со изолација од етилен-пропи-
лен, со плашт од термопластични или 
еластомерни маси, за номинални напони 
од 1 kV до 35 kV JUS N.C5.245 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електроенергетика од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/230 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ,с.р. 

1078. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропушуваат југословенските 

стандарди за испутување на метали што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Физички испитувања на метали. 
Определување на големината на честич-
ките на металниот прав со помош на суво 
просевање ^ JUS С.А2.035 

2) Физички испитувања на метали. 
Определување на привидната густина на 
металните правови со помош на Скотови-
от волуметар JUS С.А2.037 

3) Физички испитувања на метали. 
Определување на привидната густина на 
металните правови со помош на инка - JUS С.А2.03В 

4) Физички испитувања на метали. 
Определување на привидната густина на 
металните правови со помош на осцила- -
хорна инка JUS С.А2.039 

5) Испитување на метали. Определу-
вање на ефективната длабочина на јагле-
родираниот и калениот слој на челик 

6) Испитување на метали. Определу-
вање на вкупната или ефективната дебе-
лина на тенките, површински стврднати 
слоеви на челик 

7) Механички испитувања на метали. 
Испитување на привидната тврдост на 
синтеруваните метални материјали (освен 
тврди метали), површински стврднати 
материјали врз база на железо чија по-
вршина е збогатена со јаглерод или со јаг-
лерод и азот 

8) Механички испитувања на метали. 
Конверзија на вредноста на издолжување-
то за јаглеродни и нисколегирани челици 

9) Механички испитувања на метали. 
Конверзија на вредноста на издолжување-
то за аустенитни челици 

10) Механички испитувања на мета-
ли. Конверзија на вредноста на тврдоста 
на челикот 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS С.А2.037, JUS 

С.А2.038, JUS С.А2.039, JUS C.A4.062, JUS C.A2.063 и JUS 
C.A2.065, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на испитува-
њето на метали од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Метални правови. Определување 
на насилната густина со помош на чаша и 
инка JUS С.А2.028 

2. Термичка обработка на челик. По-
вршинско калење. Определување на ефек-
тивната длабочина на прокалениот слој 
на јаглероден челик JUS С.А2.052 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди 
од областа на металургијата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 1/78). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/231 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

I 

1079. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

JUS С.А2.052 

JUS С.А2.054 

JUS С.А4.055 

JUS C.A4.062 

JUS C.A4.063 

JUS C.A4.065 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОВЕРУ-
ВАЊЕ НА АПАРАТИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТВРДОСТ 

Член 1 

ч Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди на проверување на апарати за испитување на 
тврдост што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Проверување на апарати за испи-
тување на тврдост по Бринел JUS M.Z0.501 

2) Проверување на апарати за испи-
тување на трдост по Викерс (од HV 0,2 до 
HV100) JUS M.Z0.502 

6) Друмски возила. Влечни алки 50. 
Форма и мери JUS M.N2.2.240 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод ?а стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на свој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
друмски и теренски розила што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе ,се применуваат на 
проверување на апарати за испитување на тврдост од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за проверување на апарати за испитување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/62). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/232 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукаишн Драгоевиќ, с. р. 

1080. ' 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМСКИ 

И ТЕРЕНСКИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за друмски и теренски возила што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Друмски и теренски возила. Влеч-
ни куки за теренски услови на примена. 
Форма и мери JUS M.N2.226 

2) Друмски и теренски возила. Влеч-
ни алки за теренски приклучни возила. , 
Форма и мери JUS M.N2.227 

3) Друмски возила. Влечни куки 40. 
Форма и мери JUS M.N2.237 

4) Друмски возила. Влечни куки 50. 
Форма и мери JUS MN2.238 

5) Друмски возила. Влечни алки 40. 
Форма и мери JUS M.N2.239 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 07-93/219 
2 октомври 1987 година. 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Букашие Драгоевиќ, с. р. 

1081. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЧЕЊЕ 
НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИ 

И САМООДНИ РАБОТНИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за кочење на моторни и приклучни возила, 
трактори и Самоодни работни машини што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Кочење на моторни и приклучни 
возила, трактори и Самоодни машини. Ла-
бораториски испитувања на функционал-
ните карактеристики на кочниците JUSM.N4.8i3 

2) Кочење на моторни и приклучни 
возила, трактори и Самоодни работни ма-
шини. Постапка на патните испитувања 
на кочните карактеристики на возилата 
од категориите L, М, N, О и Кг до R.4 JUS M.N4.814 

3) Кочење на моторни и приклучни 
возила, трактори и Самоодни работни ма-
шини. Патни испитувања на кочните ка-
рактеристики на возилата од категоријата 
М JUSMN4.817 

4) Кочење на моторни и приклучни 
возила, трактори и Самоодни работни ма-
шини. Најмали кочни карактеристики на 
возилата од категоријата М JUSM,N4.818 

5) Кочење на моторни и приклучни i 
возила, трактори и Самоодни работни ма-
шини. Пат-ни испитувања на кочните ка-
рактеристики на возилата од категориите 
N и R2 до R4 JUS M.N4.819 

6) Кочење на моторни и приклучни 
возила, трактори и Самоодни работни ма-
шини. Најмали кочнн карактеристики на 
возилата од категориите N и R2 до R4 - JUS M.N4.820 
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' Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се. составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ко-
чењето на моторните и приклучните возила, тракторите и 
самоодните работни машини од денот на влегувањето во 

'-сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

пригодни ковани пари по повод 40-годишнината од осло-
бодувањето на Југославија и победата над, фашизмот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/86) непосредно и преку 
народните банки на републиките и народните банки на, ав-
тономните покраини во земјата и во странство. 

Народна банка на Југославија може да продава при-
годни ковани пари од став 1 на оваа точка преку банките и 
другите специјализирани организации. 

2. Пригодни ковани пари од точка 1 на оваа одлука 
Народната банка на Југославија ќе пушти во продажба на 
22 декември 1987 година. 

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

О. бр. 160 
8 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гуверннер 
на Народната банка на 

Југославија % 
Душан .Златковиќ, с. р. 

Бр. 07-93/226 
2 октомври 1987 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевѕиќ, с. р. 

1082. 
Врз основа на член 45 од Законот за народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА-ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД Ѕ00 

ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек 

на 22 декември 1987 година банкнота од 100 динари со обе-
лежјата што се утврдени во Одлуката за основните обе-
лежја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 динари 
(„Службен лист на СФРЈ“„ бр. 44/78). 

2. На банкнотата од 100 динари од точка 1 на оваа од-
лука ќе се наоѓаат потписите на гувернерот на Народната 
банка на Југославија Душан Влатковиќ и на заменикот на 
гувернерот д-р Слободан Станоевиќ и датумот „16. V 
1986". 

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

О. бр. 159 
8 декември 1987 година 
Белград 

1084. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ 
ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА 

БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните 

пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 70/87) во точка 1 текстот под редниот број 7 
се менува и гласи: 

06,00 20,00 1,3,6 06,00 22,00 1,5 
06,00 22,00 2,4,5 06,00 21,30 2,4,5 
07,00 10,00 7 06,00 21,00 3 
15,00 22,00 7 06,00 08,00 7 15,00 22,00 

16,00 23,00 7". 

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

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, с. р. 

Бр. 7511/1 
9 декември 1987 година 
Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, с. р. 

1083. 
Врз основа на член 8 став 4 од Зћѕсоѕшт 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 КОВАНИ ПАРИ ИЗ-
ДАДЕНИ П,О ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛО-
БОДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД 

ФАШИЗМОТ 
1. Народна банка на Југославија ќе продава пригодни 

ковани пари издадени врз основа на Одлуката за издавање 

1085. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВА-
Њ Е НА НОВОСОЗДАДЕН А И СТРАНСКА СОРТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОГЛЕД-

НО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА 
1. Со оваа наредба се определува височината на тро-

шоците што подносителот на барањето за признавање на 
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новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведе 
во производство странска сорта на земјоделски и шумски 
растенија ги поднесува за испитување сортите во огледно 
поле и во лабораторија. 

2. Височината на трошоците за испитување на сорта-
та во огледно поле и во лабораторија, по културите однос-
но групите култури, годишно изнесува, и тоа за: 

Динари 

1) озима пченица 587.000 
2) јара и тврда пченица 395.000 
3) други прави жита и тритикали 506.000 
4) пченка и други просолики жита 587.000 
5) шеќерна репка, тутун и маслодојна тик-

ва “ 558.000 
6) маслодаен лен 67.000 
7) други индустриски култури (сончоглед, 

соја, афион, чичока, хмељ и др.) 526.000 
8) крмни култури 506.000 
9) градинарски култури 587.000 

10) овоштарски култури и винова лоза 345.000 
11) овоштарски култури и винова лоза до 

плодоносењето 173.000 
12) топола 40.000 
13) врби 40.000 
14) хортикултурен дрвја 266.000 
15) грмушки, полугрмушки и честци 266о000 
16) едногодишни и двегодишни цвеќиња 266.000 
17) повеќегодишни цвеќиња 266.000 
18) ружи 266.000 
19) луковичести цваќиња и цвеќиња со 

прутчести корења 266.000 
20) режани цвеќиња 266.000 
21) цвеќиња во саксии 266.000 
22) лековити растенија 266.000 
23) иглолисници 40.000 
3. Утврдената височина на трошоците за испитување 

на сортите од точка 2 на оваа наредба се применува за 
култури што се испитуваат во огледно поле и лаборатори-
ја во производствената 1987/88 година. 

4. Со ^енот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за височината на трошоци-
те за испитување на новосоздадени и странски сорти на 
земјоделски и шумски растенија во огледно поле и лабо-
раторија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/87). 

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

Бр. 7636/1 
8 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

1086. 
Врз основа на член 54 став 4 и на член 76 од Законот 

за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ја об-
јавува потврдената 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СО-

БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР СРБИЈА 
Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 

сојуз на работниот народ на Србија, на седницата 
одржана на 14 декември 1987 година, ја утврди Листата на 
кандидати, во смисла на член 45 од Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФЈР, и тоа: 

1. Миленковиќ Милисав, роден на 6 март 1939 годи-
на, дипломиран правник, Србин, член на Делегацијата на 
Општинската конференција на ССРН Пожаревац. 

Бр. 268 
16 декември 1987 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Мѕжајловиќ, с. р. Марко Г л и г о р о в ^ с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 20 СТАВ 5 И ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„РАТКО МИТРОВИЌ“ ВО БЕЛГРАД 

1. По повод иницијативата на Милорад Михајловиќ, 
од Сремчица, Уставниот суд на Југославија, со решението 
У број 42/87 од 24 јуни 1987 година, поведе постапка за 
оцрнување на уставноста на одредбите на член 21 од Пра-
вилникот за решавање на станбените потреби на работни-
ците на Основната организација на здружен труд „Висо-
коградба“ - Градежна работна организација „Ратко Мит-
ровиќ“ во Белград од 26 декември 1985 година. 

2. Со одредбите на член 21 од Правилникот е утврден 
бројот на бодови за оние години што, во определени стан-
бени прилики, работникот ги поминал во објекти на 
нужно сместување и кај родителите, во објекти што се соп-
ствеништво на работникот или на член од неговото семеј-
ство, во текот на работниот однос во самечки хотел,или 
како потстанар и сл.; само на „основните организации и 
работните заедници во состав на Работната организаци-
ја“. 

3. Во текот на постапката Судот ја разгледа и одред-
бата на член 20 став 5 од Правилникот со која е пропиша-
но при вреднување на различни станбени прилики, да се 
зема предвид времето што работникот го поминал во оп-
ределени станбени прилики, во текот на работниот однос 
во основните организации и работните заедници во состав 
на Работната организација, и тоа во последните 12 години 
пред поднесувањето на барање за доделување стан на ко-
ристење. 

Уставниот суд на Југославија заклучи постапката за 
оценување на уставноста да се прошири и на оваа одредба 
од Правилникот, бидејќи најде дека со таа одредба, како и 
со член 21 од Правилникот, во решавањето на станбените 
потреби на работниците во Основната организација' на 
здружен труд „Високоградња", годините што работникот 
на таа основна организација ги поминал во определени 
станбени услови додека бил во работен однос во други ор-
ганизации на здружен труд, заедници и органи, воопшто 
не се земаат предвид и не се вреднуваат. 

4. Во одговор на наводите на решението за поведува-
ње постапка, Основната организација на здружен труд 
„Високоградња" изнесе мислење дека одредбата на член 
21 од Правилникот е согласна со Уставот на СФРЈ и со за-
кон. 

5. Оценувајќи ја уставноста на наведените одредби од 
Правилникот, Уставниот суд на Југославија утврди дека 
со определувањето на ваквиот критериум, со кој при доде-
лувањето на општествен стан на користење се вреднуваат 
станбените прилики само за времето што работникот го 
поминал во текот на работниот однос во Основната од-
носно Работната организација, всушност, на посреден на-
чин, нееднакво се вреднува работниот стаж во организации 
јата на здружен труд во која работникот работи и работ-
ниот стаж што тој го остварил во други организации, за-
едници и органи, и дека таквото уредување не е во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 
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Поради тоа, според оцената на Судот наведените од-
редби на член 20 став 5 и член 21 од Правилникот не се 
согласни со Уставот на СФРЈ. 

Причините од кои Судот се раководеше при донесу-
вањето на ваквата одлука се содржани во одлуките на Ус-
тавниот суд на Југославија У-број 144/79 од 5 октомври 
1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 и У-број 
127/84 од 3 декември 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 3/87). ' 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ и чл. 29 и 35 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија, на седницата, одржана 
на 14 октомври 1987 година, донесе, со мнозинство на гла-
сови 

О д л у к а 
1. Се укинуваат член 20 став 5 и член 21 од Правилни-

кот за решавање на станбените потреби на работниците 
на Основната организација на здружен труд „Високоград-
ња" на Градежната работна организација „Ратко Митро-
виќ“. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, и на начинот на кој е објавен Правилникот чии од-
редби се укинуваат. 

3. Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: 
претседател на Судот д-р Александар Фира и членови: 
Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ту-
ниќ-Делевиќ, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, Иван 
Кристан, Велимир Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 42/87 
14 октомври 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи се назначува д-р Петар Шмит, поране-
шен помошник на генералниот директор на Сојузниот за-
вода за општествено планирање. 

С.п.п. бр. 1736 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^!?, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За советник на сојузниот секретар 'за надворешна 

трговија се назначува Филип Костовски, комерцијален ди-
ректор на РО „Скопски Саем“ - Скопје. 

С.п.п. бр. 1737 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мшшсавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА 
ВРАБОТУВАЊЕТО 

За помошник на директорот на Сојузното биро за ра-
боти на вработувањето се назначува Милош Церовац, до-
сегашен помошник на директорот на тоа биро. 

С.п.п. бр. 796. 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

1057. Закон за измена на Законот за привремена за-
брана на располагањето со дел од општестве-
ните средства на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересовни за-
едници од општествените дејности за потро-
шувачка во 1987 година 2273 

1058. Закон за приврмено ограничување на распо-
лагањето со општествените средства за несто-
пански и непроизводствени инвестиции во 
1987 година 2273 

1059 Закон за измени и дополненија на Законот за 
утврдување на приходите на федерацијата 
што во 1987 година се користат за потребите 
на стопанството 2275 

1060. Закон за обезбедување и користење на сред-
ствата за поттикнување на технолошкиот раз-
вој на Југославија 2275 

1061. Одлука за избор на судија на Уставниот суд 
на Југославија 2284 

1062. Одлука за избор на претставник на Собрание-
то на СФРЈ за член на Одборот на XVIII сред-
ба на самоуправувачите „Црвен бајрак“ 2284 
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1063. Одлука за одобрување на Завршната сметка 
на Сојузната дирекција за стоковни резерви 
во 1986 година 2284 

1064. Одлука за износот на паричната помош на 
странци на кои им е признаен статусот на бе-
галец 2284 

1065. Одлука за утврдување на кредитните зделки 
што ги објавуваат претпријатија во странство 
за кои организациите на здружен труд мож^т 
да даваат гаранции и други форми на емство 2285 

1066. Правилник за измени на Правилникот за ква-
литетот на зачините, екстрактите од зачини и 
смеси од зачини 2285 

1067. Правилник за југословенските стандарди за 
методите за испитување на јаглен и кок^ 2285 

1068. Правилник за југословенските стандарди за 
градежна столарија ' 2286 

1069. Правилник за југословенските стандарди за 
испитување на индустриски и отпадни води - 2286 

1070. Правилник за југословенскиот стандард за 
елементи за спојување 2287 

1071. Правилник за југословенскиот стандард за 
трактори, машини и опрема за земјоделство-
то и шумарството 2287 

1072. Правилник за југословенските стандарди за 
обработка на податоци 2287 

1073. Правилник за југословенскиот стандард за 
пренос на текст 2288 

1074. Правилник за југословенските стандарди за 
тркалави лагери 2288 

1075. Правилник за југословенските стандарди за 
техничка заштита во рударството 2289 

1076. Правилник за југословенските стандарди за 
текстил 2289 

Страна 

1077. Правилник за југословенските стандарди за 
електроенергетика 2289 

1078. Правилник за југословенските стандарди за 
, испитување на метали 2290 

1079. Правилник за југословенските стандарди за 
проверување на апарати за испитување на 
тврдост 2290' 

1080. Правилник' за југословенските стандарди за 
друмски и теренски возила 2291 

1081. Правилник за југословенските стандарди за 
кочење на мотори и приклучни возила, трак-
тори и Самоодни работни машини 2291 

1082. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 
100 динари 1 2292 

1083. Одлука за продажба на пригодни ковани пари 
издадени по повод 40-годишнината од осло-
бодувањето на Југославија и победата над фа-
шизмот 2292 

1084. Наредба за измени на Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат 
да бидат отворени 2292 

1085. Наредба за височината на трошоците за испи-
тување на новосоздадена и странска сорта на 
земјоделски и шумски растенија во огледно 
поле и лабораторија 2292 

1086. Листа на кандидати за избор на еден делегат 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од СР Србија 2293 

Одлука за оценување џа уставноста на одредбите на 
член 20 став 5 и член 21 од Правилникот за ре-
шавање на станбените потреби на рботниците 
на Основната организација „Ратко Митровиќ“ 
во Белград 2293 

Назначувања и разрешувања 2294 
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