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745. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 28 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот 
за следење на спроведувањето на Општествениот договор 
за финансирање на железничката инфраструктура се име-
нува Максим Балорда, делегат во Соборот на републики-
те и покраините. ' 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.4-55/89-011 
28 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

3. Претпријатието за секој производ ги искажува од-
делно елементите од точка 2 на оваа одлука што влегува-
ат во цената на производот. 

4. При формирањето на производителската, големо-
продажната или малопродажната цена претпријатието не 
може во цената на производот да ги засметува трошоците 
за кредитирање на купувачите. 

5. Оваа одлука не се однесува на претпријатието кое 
цените на производите ги формира врз основа на заеднич-
ките елементи и прописите на Сојузниот извршен совет за 
цените. 

6. Контрола на применувањето на оваа одлука вршат 
органите на пазарната инспекција. 

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

Е. п. бр. 417 
4 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

747. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за архивската 

граѓа на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
11/86), сојузниот секретар за внатрешни рабрти пропишу-
ва 

746. 

Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1. Организацијата на здружен труд односно претпри-
јатието и друго правно лице (во натамошниот текст: прет-
пријатието) ги формира цените на своите производи сло-
бодно, според условите на пазарот. 

2. Претпријатието што се занимава со промет однос-' 
но со продажба на стоки ги формира цените на производи-
те така што врз нето-фактурната цена ги засметува завис-
ните трошоци и трошоците на прометот. 

Претпријатието што се занимава со производство на 
производи, а ја формира големопродажната односно ма-
лопродажната цена, таа цена ја формира така што врз 
производителската цена ги засметува зависните трошоци 
и трошоците на прометот. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и начи-

нот на користење на архивската граѓа на Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: Со-
јузниот секретаријат) за службени погреби, научноис-
тражувачка работа, уметнички, културно-просветни, ин-
формативно-публицистички цели и за други потреби на 
работните луѓе и граѓаните, на самоуправните организа-
ции и заедници, на општесгвено-политичките и на други 
општествени организации, на органите на општествено-
-политичките заедници и на други општествени правни и 
граѓански правни лица. 

Член 2 
Под користење на архивската граѓа на Сојузниот сек-

ретаријат за службени потреби се подразбира, во смисла 
на ОВОЈ правилник, користењето на таа архивкса граѓа од 
страна на самоуправните организации и заедници, на оп-
штествено-политичките и другите општествени организа-
ции, на органите на општествено-политичките заедници и 
на другите општествени и граѓански правни лица, заради 
остварување на нивните функции. 
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Член 3 
Под користење на архивската граѓа на Срјузниот сек-

ретаријат за научноистражувачка работа се подразбира, 
во смисла на овој правилник, користењето на таа архивска 
граѓа во истражувањата што ги вршат научни работници, 
кандидати за стекнување на научни звања на научните и 
високошколските устванови и стипендисти на научните 
институти и факултти и самоуправните организации и за-
едници што се занимаваат со научноистражувачка работа. 

Под користење на архивската граѓа на Сојузниот сек-
ретаријат за уметнички, културно-просветни и информа-
тивно-публицистички цели се подразбира, во смисла на 
овој правилник, користењето на таа архивска граѓа во ис-
тражувањата за работи и дела од уметнички, културно-
-просветен и информативно-публицистнчки карактер на-
менети за објавување, како и во истражувањата за потре-
бите на средствата за јавно информирање и издавачките 
организации. 

Член 4 
Користењето на архивската граѓа на Сојузниот секре-

таријат го одобрува, во писмена форма, сојузниот секре-
тар за внатрешни работи. 

Одобрението за користење на архивската граѓа на 
Сојузниот секретаријат гласи на име и не може да се пре-
несува на друго лице. 

Одобрението за користење на архивската граѓа на 
Сојузниот секретаријат важи една година. По истекот на 
тој рок, ново одобрение може да се издаде врз основа на 
образложено писмено барање. 

Член 5 
Органот или организацијата односно лицето што ба-

ра одобрение за користење на архивската граѓа на Сојуз-
ниот секретаријат, во барањето за добивање на одобрение 
за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретари-
јат наведува: назив на органот односно на организацијата, 
име на лицето што ќе оствари непосреден увид во архив-
ската граѓа, целта на истражувањето, и по можност, фон-
довите и збирките што ги содржат податоците од областа 
односно од темата на истражувањето. 

Во случај на промена на целта или на предметот на 
истражувањето, како и во случај на промена на фондовите 
it збирките што ги содржат податоците за областа однос-
но темата на истражувањето, корисникот е должен да при-
бави ново одобрение. 

Кон барањето за користење на архивската граѓа на 
Сојузниот секретаријат за научноистражувачка работа и 
за уметнички, културно-просветни и информативно-пуб-
лицистички цели, лицето прилага и мислење од надлежни-
от орган на самоуправната организација или заедница во 
чии рамки се организира изработката на делото заради 
чие создавање се бара одобрение за користење на архив-
ската граѓа на Сојузниот секретаријат. 

Член 6 
Архивската граѓа на Сојузниот секретаријат станува 

достапна за користење за научноистражувачка работа, за 
уметнички, културно-просветни и информативно-публи-
цистички цели по истекот на рокот од 30 години од денот 
на настанувањето на архивската граѓа, ако за одделна ар-
хивска граѓа на Сојузниот секретаријат, Сојузниот из-
вршен совет не определи подолг рок. 

Член 7 
На користење се дава архивската граѓа на Сојузниот 

секретаријат од областа односно од темата за која е изда-
дено одобрение и од фондовите и збирките што се наведе-
ни во одобрението. 

На користење се дава средената архивска граѓа на 
Сојузниот секретаријат. 

На користење се даваат фотокопии, микрофилмови 
или други видови копии на архивската граѓа на Сојузниот 
секретаријат. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, из-
ворната архивска граѓа на Сојузниот секретаријат може 
да се даде на користење за научноистражувачка работа врз 
основа на одобрение од сојузниот секретар за внатрешни 

работи, ако не постојат копии на таа архивска граѓа или 
ако тоа го бара исклучителна научна потреба или метода-
та на работа. 

Член 8 
Архивската граѓа на Сојузниот секретаријат се ко-

ристи во за тоа определени простории на Сојузниот секре-
таријат. 

Фотокопиите, микрофилмовите и другите видови ко-
пии на архивската граѓа на Сојузниот секртаријат можат 
да се изнесуваат од просториите на Сојузниот секретари-
јат само по исклучок, со одобрение на сојузниот секретар 
за внатрешни работи. 

Член 9 
Корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секре-

таријат не можат да објавуваат во вид на збирки на доку-
менти, преписи или копии на документи од архивската 
граѓа на Сојузниот секретаријат без претходна согласност 
од сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 10 
Корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секре-

таријат што ќе објават трудови врз основа на таа архивска 
граѓа се должни на Сојузниот секретаријат да му отстапат 
бесплатно еден примерок од својот авторски труд. 

Член И 
На барање од корисниците на архивската граѓа на 

Сојузниот секретаријат, Архивот на Сојузниот секретари-
јат може да дава копии на документи, ако овој начин на 
користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат 
е наведен во одобрението на сојузниот секретар за внат-
решни работи. 

Корисникот од став 1 на овој член е должен да ги 
поднесува трошоците за копирање на документите. 

Член 12 
Претставниците на научните установи и на другите 

институции од странство, како и странските државјани ја 
користат архивската граѓа на Сојузниот секретаријат во 
согласност со одредбите на Законот за архивската граѓа 
на федерацијата и на овој правилник, врз основа на посеб-
но одобрение. 

Одобрението од став 1 на овој член го издава сојузни- , 
от секретар за вантрешни работи, во согласност со одред-
бите на меѓународен договор односно врз база на фактич-
ки реципроцитет - ако меѓународен договор не е склучен. 

Член 13 
Сојузниот секретар за вантрешни работи, на предлог 

од раковрдителот на организационата единица во чиј сос-
тав е Архивот на Сојузниот секретаријат, ќе го повлече 
одобрението за користење на архивската граѓа на Сојузни-
от секретаријат, кога корисник несовесно или немарно по-
стапува со таа архивска граѓа, го загрозува нејзиниот ин-
тегритет или среденост, кога ги злоупотребува податоци-
те од архивската граѓа или го нарушува редот во просто-
риите наменети за нејзино користење. 

Член 14 
Архивот на Сојузниот секретаријат води евиденција 

на корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секрета-
ријат и евиденција на објавените трудови врз основа на 
Податоците од архивската граѓа на Сојузниот секретари-
јат. 

Член 15 
За извршувањето на одредбите на овој правилник е 

одговорен раководителот на организационата единица во 
чиј состав е Архивот на Сојузниот секретаријат, како и ра-
ботниците кои непосредно ги извршуваат одредбите на 
овој правилник. 

Член 16 
Одредбите на овој правилник се применуваат и на ко-

ристењето на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат, 
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на фондовите и збирките на документи што со подарок, 
откуп или на друг начин влегле во составот на архивската 
граѓа на Сојузниот секретаријат, ако сопствениците или 
дародавачите претходно не определиле посебни услови и 
начин на користење на таа архивска граѓа. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ“, 

Бр. 13722/1 
27 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Петар Граѓанин, с. р. 

748. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкибт 

додаток (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72,33/76,32/81, 
68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечното ут-
врдување на основот за определување на боречкиот дода-
ток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се 
зголемува според порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија за првите пет месеци на 1989 година во однос на 1988 
година за 252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесува 
1,766.460 динари. 

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

5/1 Бр. 1594/89 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

749. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање по Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден народен херој, утврдена со Наредбата за ко-
нечното утврдување на височината на постојаното месеч-
но парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите пет месеци 1989 го-

дина во однос на 1988 година за 252,5% и од 1 јануари 1989 
година изнесува 1,766.460 динари. 

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

5/1 Бр. 1595/89 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
. за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

750. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), на член 10а став 4 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81,68/81,25/85 и 75/85) и на член 10 став 4 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-
ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој може да се определи пен-
зијата и додатокот кон пензијата во смисла на член 9 став 
3 од Законот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", на член 10а став 3 од Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден народен 
херој и на член 10 став 3 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година се утврдува, од 
1 јули 1989 година, во височина од 15,184.600 динари. 

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

Бр. 442/89 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

751-
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИН-
ВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВА-
ЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД 

СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И ОРТОПЕДСКИОТ 
ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 

1. Месечните парични износи на личната инвалидни-
на, семејната инвалиднина и зголемената семејна инва-
лиднина, додатокот за нега и помош од страна на друго 
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лице и ортопедскиот додаток, утврдени со Наредбата за 
конечното утврдување на месечните парични износи на 
личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголеме-
ната семејна инвалиднина, додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице и ортопедскиот додаток за 1988 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемуваат 
според порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалиситчка Федеративна Република Југославија за 
првите пет месеци на 1989 година во однос на 1988 година 
за 252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесуваат: 

1) личната инвалиднина 
Група Динари 
1 2.532.850 
И 1.835.570 
II I 1.388.740 
I V 1.025.560 
V 730.240 
V I 452.610 
VI I 306.220 
VII I 147.660 
I X 110.190 
X 74.480 

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-
валиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) 164.900 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина кој тоа право го остварува како 
член на семејство на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 329.760 

- зголемена семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 879.420 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- за прв степен , . . 2.171.400 
- за втор степен . . 1.670.430 
- за трет степен 1.169.420 

4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 732.740 
- за втор степен 559.240 
- за трет степен 360.180 
- за четврти степен 174.280 

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

Бр. 1592 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашана и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

752. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање по Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 9141" и 
по Законот за основните права на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечното 
утврдување на височината на основот за определување на 
по,стојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
пет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 
252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,766.460 дина-
ри. 

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

5/1 Бр. 1593/89 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Га чиќ, с. р. 

753. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодните 

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 ПО ПОВОД IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФО-
ВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ НА ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗА-

НИТЕ ЗЕМЈИ ВО БЕЛГРАД 1989 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија ќе врши продажба 
на пригодни ковани пари издадени врз основа на Одлука-
та за издавање на пригодни ковани пари по повод IX кон-
ференција на шефовите на државите или на владите на не-
врзаните земји во Белград 1989 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 43/89) непосредно и преку народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни, во земјата и странство. 

Народната банка на Југославија може продажбата од 
став 1 на оваа точка да ја врши преку деловните банки и 
преку други специјализирани организации. 

2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука 
Народната банка на Југославија ќе ги пушти во продажба 
на 15 август 1989 година. 

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

О. бр. 77 
20 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 
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754. 
Врз основа на член И, член 12 став 1 и на член 80 став 

1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Банките се должни да пресметуваат и издвојуваат 

задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија, 
во височината, на начинот и во роковите што се утврдени 
со оваа одлука. 

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва, и 
тоа: 

1) по стапка од 22,7% - на депозитите по видување и 
на депозитите орочени до три месеци; 1 

2) по стапка од 5,5% - на депозитите орочени на три и 
повеќе месеци и на средствата прибавени со издавање на 
хартии од вредност со рок на враќање од три и повеќе ме-
сеци. , 

Како орочени депозити на три и повеќе месеци не се 
смета остатокот на орочениот депозит ако депонентот де-
лумно ги повлекол орочените средства пред истекот на 
договорениот рок. 

3. Банките не пресметуваат задолжителна резерва, и 
тоа: 

1) на девизните депозити на населението; 
2) на средствата примени од Фондот на федерацијата 

за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини, како и на 
средствата што, врз основа на сојузен закон, организации-
те им ги уплатуваат на банките по основ на здружување на 
средства за реализација на заеднички програми во стопан-
ски недоволно развиените републики и С АЛ Косово; 

3) на средствата на депозитите што се примени на 
име помош на подрачјата настрадани од елементарни не-
погоди; 

4) на средствата примени од други банки врз основа 
на самоуправна спогодба за дополнителни средства за 
кредитирање на С АЛ Косово; 

5) на депозитите на банките основани во странство на 
кои се издвојува задолжителна резерва во земјата во која 
тие банки работат а кои се вклучени во билансот на банки-
те кои, во согласност со законот, ги основале тие банки во 
странство; 

6) на девизните депозити што странските банки и 
други странски лица со седиште во Југославија или во 
странство ги држат на сметките кај банките овластени за 
работи со странство; 

7) на депозитите од наменски присобрани средства за 
вработување во согласност со прописите со кои се уредува 
собирањето и употребата на тие средства; 

8) на депозитите и на други средства наменети за 
станбена изградба. 

4. Задолжителна резерва, пресметана во смисла на 
оваа одлука, банките издвојуваат кај Народната банка на 
Југославија со пренесувањето на тие средства на посебна 
сметка на издвоената задолжителна резерва на банките 
што ја води Службата на општественото книговодство. 

5. Задолжителната резерва од оваа одлука банките ја 
пресметуваат и издвојуваат месечно. 

Пресметката на задолжителната резерва банките ја 
составуваат до 10-ти во месецот, според просечната сос-
тојба на депозитот од претходниот месец, сметајќи ја про-
сечната состојба на депозитот врз основа на декадните 
книговодствени состојби од тој месец. 

Задолжителната резерва утврдена во пресметката од 
став 1 на оваа точка се издвојува на И-ти во месецот во 
кој пресметката е составена и важи од тој ден до 10-ти во 
наредниот месец. 

Врз основа на привремената книговодствена состојба 
на 30 јуни и 31 декември, банките ја утврдуваат просечна-
та состојба на депозитот за јуни односно декември и, во 
рокот и на начинот од став 2 на оваа точка, составуваа! 
привремена пресметка на задолжителната резерва. По таа 

пресметка задолжителната резерва се издвојува во рокот 
од став 3 на оваа точка и важи во пресметковниот период 
од 11-ти во тековниот месец до рокот за поднесување на 
конечна пресметка на задолжителната резерва. 

Врз основа на конечната книговодствена состојба на 
средствата на 30 јуни односно 31 декември, банките ги ут-
врдуваат новите просечни состојби на депозитите за јуни 
односно декември и составуваат конечна пресметка на за-
должителната резерва, најдоцна до 18-ти на тековниот ме-
сец. Издвоениот износ на задолжителната резерва по ко-
нечната пресметка важи од денот на издвојувањето до кра-
јот на пресметковниот период, т. е. до 10-ти во наредниот 
месец. 

6. Пресметката на задолжителната резерва од точка 5 
на оваа одлука банките ја составуваат на образец што го 
пропишува Народната банка на Југославија и до рокот од 
таа точка го доставува до Службата на општественото 
книговодство кај која се води жиро-сметката на банката. 

Со пресметката на задолжителната резерва банките 
поднесуваат соодветен налог за уплата односно за враќа-
ње на разликата меѓу состојбата на задолжителната резер-
ва на посебната сметка кај Службата на општественото 
книговодство и задолжиелната резерва по поднесената 
пресметка. 

Еден примерок од пресметката на задолжителната 
резерва банките и го доставуваат на народната банка на 
републиката односно на народната банка на автономната 
покраина на чие подрачје се наоѓа нивното седиште зара-
ди контрола на исправноста на пресметката. 

7. Првата пресметка на задолжителната резерва, спо-
ред одредбите на оваа одлука, банките ќе ја извршат спо-
ред просечната состојба на депозитот во текот на јули 
1989 година. Покрај пресметката банките ќе поднесат и со-
одветен налог за уплата односно за враќање на разликата 
настаната меѓу состојбата на задолжителната резерва по 
таа пресметка и состојбата на задолжителната резерва на 
посебната сметка кај Службата на општественото книго-
водство. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва 
на банките кај Народната банка на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 22/89 и 32/89). 

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

О. бр. 78 
28 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

755. 
Врз основа на член 42 и на член 80 точка 18 од Зако-

нот на Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА 

БАНКНОТАТА ОД 2000000 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнота 

од 2000000 динари. 
2. Банкнотата од 2000000 динари ќе се печати на бела 

заштитена хартија со видлива и невидлива заштита (син-
тетичка нишка и флуоресцентни влакненца). 

3. Банкнотата од 2000000 динари ќе има димензии 145 
х 75 шш. 

4. Изгледот на банкнотата од 2000000 динари е след-
ниот: 

1) од лицето: заштитна тонска подлога составена од 
различни компјутерски изведени елементи во чиј центра-
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лен дел се наѕира детаљ од петокрака ѕвезда. Од горната и 
долната страна тонот оди во континуитет, додека лево и 
десно е брановидна белина. Тонската подлога има светло-
окер колорит. На десната страна од банкнотата се наоѓа 
цртежот ,,Споменик револуции“, Козара, Мраковица. 
Пред и зад цртежот се наоѓа детаљ од компјутерски изве-
дена розета. Во горниот дел преку целата банкнота се нао-
ѓаат текстовите: ,,Народна банка Југославија" (кирилица и 
латиница) и „Народна банка на Југославија“ (кирилица), 
со тоа што зборовите: „Народна банка“ се печатени во по-
зитив, а зборовите Југославија“ и „на Југославија“ во не-
гатив. Под текстот од левата страна се наоѓа грбот на 
СФРЈ, додека во подножјето на грбот е лента со текстот 
СФРЈ (латиница), СФРЈ (кирилица) и СФРЈ (латиница). 

Во долниот дел на банкнотата се наоѓаат текстовите: 
„фалсификовање се кажњава по закону“ (кирилица), „кри-
вотворење се кажњава по закону“ (латиница), „понарејање 
се казнује по закону“ (латиница) и „фалсификувањето се 

“ казнува според законот“ (кирилица). Цртежот и сите дру-
ги наведени елементи имаат темно зелен колорит. 

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа 
група стилизирани позитив и негатив компјутерски изве-
дени розета во која е вкомпонувана ознаката на вредноста 
„2000000". Во горниот десен агол се наоѓа ознака на вред-
носта „2000000" во позитив. 

На левата страна покрај грбот на СФРЈ се наоѓаат 
текстовите: „линара“ (кирилица), „линара“ (латиница), 
„динарјев" (латиница) и „динари“ (кирилица). Во централ-
ниот дел се наоѓа ознаката на вредноста „2000000", а под 
неа текстот „гувернер“ (кирилица и латиница) и факсимил 
на потписот на гувернерот Д. Влатковиќ. Под потписот на 
гувернерот се наоѓаат текстовите: „замјеник гувернера“ 
(латиница), „заменик на гувернерот“ (кирилица), „намести 
ник гувернерка“ (латиница) и „заменик гувернера“ (кири-
лица) и факсимил на потписот на заменикот на гуверне-
рот М. Гаспари. Сите овие елементи имаат темнокостен-
лив колорит. 

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа стилизи-
ран цвет составен од позитив и негатив на компјутерски 
изведените елементи во светлозелен колорит. 

2) од грбот: заштитната тонска подлога е составена 
од ко мпјутерски изведени брановидни линии, а во цен-
тралниот дел контура на Југославија, исполнета со петок-
раки ѕвезди кои на тој начин сочинуваат една тонска по-
вршина. Од горната и долната страна тонот оди во конти-
нуитет, додека лево и десно е брановидна белина, тонска-
та подлога има светлокостенлив колорит. 

Во горниот лев агол се наоѓа компјутерски изведена 
розета со назнака на вредноста „2000000" во негатив. Под 
оваа розета се наоѓаат еден под друг текстовите: „линара“ 
(латиница), „линара“ (кирилица), „динарјев" (латиница) и 
„динари“ (кирилица). 

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа 
група стилизирани позитив и негатив компјутерски изве-
дени розети во кои е вкомпонувана ознаката на вредноста 
„2000000". Во среднот дел на горната половина на банкно-
тата се наоѓа текстот „СФР Југославија“ (латиница и ки-
рилица). Под овој текст се наоѓа цетежот на споменикот 
на стреланите ученици во Крагуевац, под кој се наоѓа ну-
мерацијата која содржи две букви и седум цифри, печате-
ни во црвена боја. 

На десната страна од банкнотата се наоѓа група розе-
т а во горниот дел се наоѓа текстот „VIII 1989", а во до-
лниот дел ознака на вредноста „2000000". Сите овие еле-
менти, освен нумерацијата, имаат темнозелен колорит. 

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

О. бр. 81 
28 јули 1989 година 
Белград 

\ 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер / 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

756. 
Врз основа на член 42 став 2 и на член 80 точка 18 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 2000000 

ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија, на 11 август 1989 

година, ќе пушти во оптек банкнота од 2000000 динари, со 
обележјата што се утврдени со Одлуката за издавање и за 
основните обележја на банкнотата од 2000000 динари 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/89). 

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

О. бр. 82 
28 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Влашковиќ, с. р. 

757. 
Врз основа на член 84 точ. 5 до 7 и точка 9 од Законот 

за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 
35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ 
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО И КОЕФИЦИЕНТ НА 

РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ 

1. Месечни коефициенти на 2. Коефициенти на растежот 
растежот на цените на мало на цените на мало од поче-

токот на годината до крајот 
на периодот: 

1. 1989/12.1988.-0,152 
2. 1989/ 1.1989.-0,217 
3. 1989/ 2.1989.-0,185 
4. 1989/ 3.1989.-0,264 
5. 1989/ 4.1989.-0,234 
6. 1989/ 5.1989.-0,298 
7. 1989/ 6.1989.-0,313 

1. 1989/12.1988.-0,152 
2. 1989/12.1988.-0,402 
3. 1989/12.1988.-0,662 
4. 1989/12.1988.-1,102 
5. 1989/12.1988.-1,594 
6. 1989/12.1988.-2,366 
7. 1989/12.1988.-3,420 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на јули е 
0,237. 

4. Коефициентот на растежот на просекот на живот-
ните трошоци во Социјалистичке Федеративна Република 
Југославија во периодот од почетокот на годината до кра-
јот на јули 1989 година во однос на просекот на животните 
трошоци во Социјалистичка Федеративна Републиак Југо-
славија во 1988 година е 3,228. 

Бр. 001-3084/1 
1 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, с. р. 
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758. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86,42/87,75/87 и 69/88), Сојузниот завод 
за статистика утврдува и објавува 

И Н Д Е К С 

НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЈУЛИ 

1989 ГОДИНА 

1-7 1989 
0 1988 

СФР Југославија 422,8 
СР Босна и Херцеговина 427,0 
СР Македонија 423,5 
СР Словенија 429,7 
СР Србија 421,2 
САП Војводина 410,2 
САП Косово 414,5 
СР Хрватска 417,5 
СР Црна Гора 412,6 

Забелешка: Основните организации со седиште на те-
риторијата на СР Србија надвор на териториите на САП 
можат да го применуваат индексот на животните трошо-
ци 428,4, а што е пресметан врз база на податоците од 
оваа територија. 

Бр. 001-3081/1 
1 август 1989 гдоина 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, с. р. 

759. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за смет-

ководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), 
Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ 

НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 
производителите на индустриски производи во јули во од-
нос на јуни 1989 година е 0,305. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на јули е 3,755. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на јули е 0,250. 

Бр. 001-3105/1 
3 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 129 СТ. 1 И 2 ОД ЗАКОНОТ НА СР 
ХРВАТСКА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУ-
РУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Сојузот на инвалидите на трудот на општина Рис-
ка пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 
оценување на спротивност на одредбите на член 129 ст. 1 
и 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Народно новине“ бр. 26/83) со Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
лист на,СФРЈ", бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87). 

По мислење на предлагачот, наведените одредби од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување се во 
спротивност со одредбата на член 84 став 1 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње затоа што со оспорените одредби е пропишано дека за-
старуваат одделни втасани а неисплатени износи на пен-
зијата, а тоа не е во согласност со принципот на ^заста-
рување на правото на пензија, како едно од основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување. 

2. Со оспорените одредби од наведениот закон е про-
пишано дека старосната и семејната пензија припаѓаат од 
денот кога се исполнети условите за стекнување право на 
пензија, ако барањето за остварување на пензија е подне-
сено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на 
тие услови. Ако барањето е поднесено по истекот на рокот 
од шест месеци, пензијата припаѓа од првиот ден следни-
от месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци 
наназад. 

3. Со одредбата на член 84 став 1 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурување е 
пропишано дека правата од пензиското и инвалидското 
осигурување, утврдени со овој закон, се стекнуваат и вта-
суваат со денот на исполнувањето на условите, а со одред-
бата на став 2 од остиот член е пропишано дека денот на 
почетокот на исплатата на пензијата и на паричните надо-
мести и застареноста на одделни втасани а неисплатени 
износи, се утврдува со закон. 

Со одредбата на член 7 став 2 од Законот за основни-
те права од пензиското и инвалидското осигурување е 
пропишано дека правата од пензиското и инвалидското 
осигурување не можат да застареат, освен втасаните, а не-
исплатените износи на пензиите и другите парични дава-
ња во случаите утврдени со закон. 

Од наведените одредби на Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување произлегу-
ва дека правото на пензија, како едно од основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, не може да за-
старев. За разлика од правото на пензија, кое не може да 
застарев, одделни втасани а неисплатени износи на пензи-
јата можат да застареат во случаите утврдени со закон. 

По мислење на Уставниот суд на Југославија, со ут-
врдувањето дека застаруваат одделни втасани а неиспла-
.тени износи на пензијата, не се повредува правото на пен-
зија, зашто не се работи за застареност на тоа право, туку 
за застареност само на одделни втасани а неисплатени из-
носи на пензијата. Правото на пензија не застарува, тоа 
може секогаш да се оствари, без оглед колку време поми-
нало од денот на исполнувањето на условите за неговото 
стекнување. Затоа, по оцена на Уставниот суд на Југосла-
вија, оспорените одредби со кои е пропишано дека пензи-
јата се исплаќа од денот на исполнувањето на условите за 
нејзиното стекнување, ако барањето е поднесено во рок од 
шест месеци од денот на исполнувањето на условите, а 
ако барањето е поднесено по истекот на тој рок, од денот 
на поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад, 
не ре во спротивност со Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување. Поради тоа Ус-
тавниот суд на Југославија одлучи да го одбие предлогот 
на овластениот предлагач да се утврди дека одредбите на 
член 129 ст. 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигуравање се во спротивност со Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување. 
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4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 19 ап-
рил f989 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Сојузот на инвалидите на 

трудот на општина Риека да се утврди дека одредбите на 
член 129 став 1 и 2 од Законот на СР Хрватска за пензиско-
то и инвалидското осигурување се во спртивност со Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во „Народне новине СР Хрватске". 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: судијата Крсте Маловски, кој го заменува пре-
тседателот на Судот и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Бу-
латовиќ, Милован Бузаџиќ, д-р Александар Фира, д-р 
Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, 
Бељко Марковиќ, Радко Мочивиик и Милосав Стијовиќ. 

У. бр. 7/1-88 
19 април 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
м-р Крсте Маловски, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 36 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА СОЈУЗ-
НИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ И УСТАВНОСТА И ЗА-
КОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ИЗНО-
СОТ НА ДИНАРСКАТА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТО-
КИТЕ ДАДЕНИ НА ЗАЕМ ОД СОЈУЗНИТЕ СТОКОВ-

НИ РЕЗЕРВИ 
1. Работната организација „Југопетрол", од Белград, 

поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оце-
нување на уставноста на одредбата на член 36 став 1 од За-
конот за основите на системот на стоковните резерви и за 
сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
58/84 и 34/86) и уставноста и законитоста на Одлуката за 
каматните стапки на износот на динарската противвред-
ност на стоките дадени на заем од сојузните стоковни ре-
зерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/85). 

Наведената работна организација смета дека оспоре-
ните одредби од наведениот сојузен закон и наведената 
одлука се несогласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што 
со тие одредби односно со таа одлука е пропишано дека 
заемопримачот на стоките од сојузните стоковни резерви 
е должен да го врати истото количество и квалитет на по-
зајмените стоки и да плати камата по стапка што се опре-
делува на кредитите од пласманите на примарната емиси-
ја. 

2. Со оспорената одредба на член 36 од Законот за ос-
новите на системот на стоковните резерви и за сојузните 
стоковни резерви е пропишано дека стоките од сојузните 
стоковни резерви може да се дадат на заем под услов да се 
врати истиот вид, количество и квалитет на стоките и дека 
заемопримачот, кој не ќе положи паричен депозит во вред-
носта на позајмените стоки, плаќа камата на динарската 
противвредност на стоките по каматните стапки што ги 
пропишува Сојузниот извршен совет. 

Со оспорената одлука на Сојузниот извршен совет е 
пропишано дека каматата се пресметува и се наплатува на 
износот на динарската противвредност на стоките, дадени 
на заем од сојузните стоковни резерви, по стапки од 38% 
до 45% за одделни производи, со тоа што тие стапки се ме-
нуваат во согласност со промените на каматните стапки 
на пласманите од примарната емисија што ќе ги утврди 
Советот на гувернерите на Народната банка на Југослави-
ја. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во одго-
вор на предлогот за поведување постапка, изнесе мислење 
дека оспорените одредби од наведениот закон се согласни 
со Уставот на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет, во одговор на предлогот за 
поведување постапка, наведе дека оспорената одлука ја 
донесел врз основа на член 36 од наведениот сојузен закон 
и дека определувањето на каматните стапки е работа на 
економската политика. 

4. Во јавната пасправа, одржана на 23 март 1989 годи-
на, учествуваа претставници на Работната организација 
„Југопетрол" - Белград, претставници на Работната орга-
низација „Петрол" - ЈБубљана, претставници на Сојузни-
от извршен совет и научни и стручни работници. 

Учесниците во јавната расправа ги дадоа следните 
мислења: дека со Уставот е утврдена функцијата на оп-
штествено-политичките заедници за снабдување на паза-
рот од стоковните резервни во случај на недостиг на од-
делни стоки и дека тие треба да го поднесуваат ризикот на 
курсните резлики и разликата на цените, а не организаци-
ите што вршат промет на тие стоки на пазарот, па дека не-
ма основа од тие организации да се наплатува каматата 
што ја содржи и стапката на инфлација (Работната орга-
низација „Југопетрол"); дека стоките од сојузните стоков-
ни резерви не може да се пуштат на пазарот во вид на по-
зајмување без компензација на разликата во цената на ор-
ганизациите што тие стоки ги набавуваат по нови цени И 
ги враќаат (Работната организација „Петрол"); дека оспо-
рените одредби од наведениот закон и наведената одлука 
се согласни со Уставот на СФРЈ зашто организациите при 
работењето со позајмени стоки остваруваат добивка (СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет и Дирекцијата за сојузни стоковни 
резерви) и дека со оспорената одредба од наведениот за-
кон е пропишано Сојузниот извршен совет да ја определи 
каматната стапка на вредноста на позајмените стоки, а не 
да ја определува Ревалоризацијата на главниот долг преку 
камати (научните и стручните работници). 

5. Со одредбата на член 12 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека и средствата за задоволување на општите 
општествени потреби се општествена сопственост. 

Со одредбата на член 13 став 2 од Уставот на СФРЈ е 
определено дека правата, обврските и одговорностите во 
поглед на располагањето, користењето и управувањето со 
општествените средбава, се уредуваат со уставот и зако-
нот во согласност со природата и намената на тие сред-
ства! 

Со одредбата на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
на СФРЈ е утврдено дека федерацијата ги уредува и обез-
бедува сојузните стоковни резерви за обезбедување на по-
требите на земјата во случај на војна и други вонредни 
прилики и заради обезбедување стабилност на пазарот во 
случај на поголеми растројства на пазарот. 

Тргнувајќи од наведните одредби ,на Уставот на 
СФРЈ Уставниот суд на Југославија смета дека со наведе-
ниот сојузен закон би можело, уредувајќи го користењето, 
располагањето и управувањето со средствата на сојузните 
стоковни резерви, да се пропише дека стоките од тие ре-
зерви може да се дадат на заем со обврска за враќање на 
истиот вид, количество и квалитет на позајмените стоки и 
дека заемопримачот, кој не ќе положи динарска против-
вредност на позајмените стоки, плаќа камата на вредноста 
на тие стоки, па оцени дека оспорената одредба од наведе-
ниот закон е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија утврди дека со влегува-
њето во сила на Одлуката за каматните стапки на износот 
на динарскаата противвредност на стоките дадени на заем 
од сојузните стоковни резерви(„Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 16/89) престана да важи оспорената одлука на Сојуз-
ниот извршен совет. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 12 ју-
ли 1989 ѓодина, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Работната организација „Ју-

гопетрол" од Белград, да се утврди дека одредбата на 
член 36 став 1 од Законот за основите на ситемот на сто-
ковните резерви и за сојузните стоковни резерви не е cor-
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ласна со Уставот на СФРЈ и дека Одлуката за каматните 
стапки на износот на дннарската противвредност на сто-
ките дадени на заем од сојузните стоковни резерви не 
беше согласна со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте 
Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
тал Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијо-
виќ. 

У бр. 35/88 
15 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 31 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИЦА НОВИНСКА СЛУЖБА НА НО-

ВИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПОЛИТИКА“, 
ВО БЕЛГРАД 

1. Уставниот суд на Југославија по повод иницијати-
вата на Коста Димитрнјевиќ, од Белград, поведе постапка 
за оценување на уставноста на одредбите на член 31 од 
Правилникот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците на Работната заедница Новинска служба на Но-
винската организација „Политика“во Белград од 23 од-
томври 1986 година. 

2. Со оспорените одредби од наведениот правилник е 
уредено дека, врз начелото на солидарност, работникот 
кој живее во станбени услови, утврдени со одредбите на 
член 25 став 1 оддел I алинеи а) и б) од тој правилник (по-
тстанар, нужно сместување), а има семејство со деца, по 12 
години непрекинат работен стаж во Работната заедница 
односно Новинската организација „Политика“, добива со-
одветен стан во првата следна распределба, без оглед на 
условите и мерилата утврдени со тој правилник (член 31 
став 1) и дека тоа право го има и работникот самец и ра-
ботникот со семејство без деца кој живее во исти станбени 
услови и има 15 години работен стаж во таа работна заед-
ница односно работна организација (член 31 став 2) и де-
ка, кога повеќе работници ќе стекнат право на решавање 
на станбеното прашање под наведените услови, предност 
имаат работниците што порано го стекнале тоа право 
(член 31 став 3). 

3. Работната заедница Новинска служба на Новинска-
та организација „Политика“ во Белград, во одговор на ре-
шението за поведување постапка за оценување на устав-
ниста на оспорените одредби од наведениот правилник, 
истакна дека тие одредби, по нејзино мислење, се согласни 
со Уставот на СФРЈ и дека не се во спротивност со Зако-
нот на СР Србија за станбените односи. 

4. Со одредбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ 
му е загарантирано на секој работник во здружениот труд, 
остварувајќи го правото на труд со општествени средства, 
во организацијата на здружен на труд во која работи и во 
сите други форми на здружување труд и средства, заедно 
и рамноправно со другите работници, да ги уредува меѓу-
себните односи во работата. 

Со одредбата на член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ е 
утврдено дека доходот на организацијата на здружен труд 
е резултат од заедничката работа на работниците во орга-
низацијата на здружен труд и од вкупниот општествени 
труд. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ со кој е утврдено дека доходот на организацијата на 
здружен труд е резултат не само од работата на работни-
ците во таа организација туку и од вкупниот општествен 
труд, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените 
одредби од наведениот правилник, со кои приоритет во 

распределбата на станови е утврден само за работниците 
што имаат соодветен број години работен стаж во работ-
ната заедница односно работната организација, не се сог-
ласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со тие одредби, 
при утврдувањето на приоритетот во распределбата на 
становите, не се зема предвид работниот придонес што 
работникот го дал при создавањето на општествениот до-
ход работејќи во други организации на здружен труд. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од 
Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седница-
та одржана на 14 јуни 1989 година, донесе со мнозинство 
гласови 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 31 од Правилни-

кот за решавање на станбените потреби на работниците 
на Работната заедница Новинска служба на Новинската 
организација „Политика“ во Белград од 23 октомври 1986 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Работната заедница на Новинска ,служба на 
начин на кој е објавен Правилникот чии одредби се укину-
ваат. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чаловки, д-р Алексан-
дар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивано-
виќ, Димче Козаров, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и 
Милосав Стијовиќ. 

У бр. 260/88 
14 јуни 1989 година 
Белград 

П ред се д ате л 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 16 СТ. 3 И 4 И НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 17 
СТАВ 1 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВО 
НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Основниот суд на здружениот труд во Белград по-

веде пред Уставниот суд на Југославија постапка за оцену-
вање на уставноста на одредбите на член 16 ст. 3 и 4 и на 
одредбата на член 17 став 1 од Правилникот за решавање 
на станбените потреби на работниците на Работната заед-
ница на Сојузот на заедниците за здравствено осигурува-
ње и здравство на Југославија и на сојузот на заедниците 
за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија во 
Белград од 25 јуни 1986 година. 

Основниот суд на здружениот труд во Белград смета 
дека одредбите на член 16 ст. 3 и 4 од наведениот правил-
ник не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спро-
тивност со Законот на СР Србија за станбените односи по-
ради тоа што, според тие одредба, работникот на кого му 
се дава стан на користење може да стекне станарско право 
на два стана, што се спротивно на одредбите од член 12 на 
Законот на СР Србија за станбените односи со кој е пропи-
шано дека носителот на станарско право може да има ста-
нарско право само на еден стан. Основниот суд на 
здружениот труд во Белград смета дека ниту одредбата на 
член 17 став 1 од наведениот правилник не е согласна со 
Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со Законот на 
СР Србија за станбените односи поради тоа што работни-
кот, кој бил прв на ранг-листата за решавање на станбени-
те потреби на работниците, а прифатил привремено да ко-
ристи несоодветен стан, стекнал право на приоритетно ре-
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шавање на станбеното прашање во наредната распределеа 
на становите. 

2. Со оспорените одредби од наведениот правилник е 
уредено на работникот, кој е носител на станарско право 
на несоодветен стан, да може да му се додели уште една 
станбена единица заради замена на тие два стана за еден 
соодветен стан (член 16 став 3); дека работникот е должен, 
доколку во рок од една година не изврши замена на тие 
станови, да го врати станот што му е доделен (член 16 
Став 4), и дека на работникот, кој е прв на станбената ранг 
листа, а во моментот на распределбата на становите не 
постои соодветен стан, може да му се додели на привреме-
но користење помал односно поголем стан од станот што 
на работникот според одредбите на Правилникот му при-
паѓа, и дека тој работник го задржува бројот на бодовите 
по основ на станбената ситуација што ја имал пред доде-
лувањето на несоодветен стан (член 17 став 1). 

3. Работната заедница на Сојузот на заедниците за 
здравствено осигурување и здравство на Југославија и на 
Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Југославија во Белград, во одговор на предлогот 
на овластениот предлагач, истакна дека според одредбите 
на член 16. ст. 3 и 4 од наведениот правилнк на работни-
кот друг стан не му се доделува заради стекнување на ста-
нарско право, туку дека тој стан и станот што веќе го ко-
ристи да го замени за соодветен стан, а дека со одредбата 
на член 17 став 1 од наведениот правилник не.се повреду-
ваат правата на работниците што прифатиле несоодветен 
стан, зашто тие работници можат да учествуваат и во на-
редната распределба на станови. 

4. Со одредбата на точка 12 од Амандман X на Уста-
вот на СФРЈ, со која се заменети одредбите на член 30 ст. 
1 и 3 од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека работниците во 
работната заедница имаат право на средства за лична и 
заедничка потрошувачка, во согласност со начелото за 
распределба спрема трудот и со основите и мерилата за 
распределба што важат во организациите на здружен 
труд, и други самоуправни права во согласност со приро-
дата на работите што ги вршат и со одговорноста на орга-
низациите, заедниците и органите за кои вршат работи за 
остварување на нивните функции и задачи. 

Со одредбата на точка 6 од Амандман XXIV на Уста-
вот на СФРЈ, со која е дополнета Глава I Дел втори од Ус-
тавот на СФРЈ, е утврдено дека работниците во работните 
заедници остваруваат самоуправување согласно со приро-
дата на работите што ги вршат и со интересите заради 
кои работните заедници се формирани и во согласност со 
законот. 

Со одредбата на член 164 став 1 од Уставот на СФРЈ 
му е загарантирано на граѓанинот дека на стан во општес-
твена сопственост стекнува станарско право, со кое му се 
обезбедува, под условите определени со закон, трајно да 
го користи станот заради задоволување на личните и се-
мејните станбени потреби. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со одред-
бата на член 16 став 3 од наведениот правилник можело да 
се пропише на работникот, кој користи несоодветен стан, 
да може да му се додели уште една станбена единица за 
тој стан, и станот што веќе го користи, да го замени за со-
одветен стан. 

По мислењето на Уставниот суд на Југославија, со 
таа, како ниту со другите одредби од наведениот правил-
ник, не е утврдено дека работникот, на кого му се доделу-
ва друг стан, стекнува станарско право на два стана, за-
што на работникот другиот стан му се доделува само со 
замена на тој стан и на станот што веќе го користи за со-
одветен стан, да го реши своето станбено прашање. На 
такво сфаќање на Уставниот суд на Југославија упатува и 
одредбата на член 16 став 4 од наведениот правилник со 
која е утврдена обврската на работникот да го врати ста-
нот што му е доделен доколку во рок од една година не из-
врши замена на становите. 

Уставниот суд на Југославија оцени дека ни одредба-
та на член 17 став! 1 од наведениот правилник не е несог-
ласна со Уставот на СФРЈ. Имено, работникот кој бил прв 
на ранг-листата, а прифатил, поради неможност на орга-
низацијата да му додели соодветен стан, привремено да го 
користи ^соодветниот стан, учествува и во наредната 
распределба на станови, под условите што со самоуправа 
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ниот општ акт за распределба на станови се утврдени ед-
накво за сите работници. 

Уставниот суд на Југославија не е надлежен да одлу-
чува за спротивност на оспорните одредби од наведениот 
правилник со Законот на СР Србија за станбените односи, 
туку за тоа е надлежен Уставниот суд на Србија. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 24 ју-
ни 1989 година, донесе со мнозинство гласови 

О д л у к а 

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 
чели 16 ст. 3 и 4 и одредбите на член 17 ст. 1 од Правилни-
кот за решавање на станбените потреби на работниците 
на Работната заедница на Сојузот на заедниците за здрав-
ствено осигурување и здравство на Југославија и на Соју-
зот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување 
на Југославија во Белград од 25 јуни 1986 година, не се во 
согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, д-р Омер Иб-
рахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, Рад-
ко Мочивник и Милосав Стијовиќ. 

У бр. 56/88 
24 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 

НА ЧЛЕН 43 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

1. Работната организација за надворешнотрговско 
работење „Вартекс-вартимпекс" во Вараждин и Сложена-
та организација на здружен труд „Енергоинвест" во Сара-
ево, покренаа пред Уставниот суд на Југославија постапка 
за оценување на уставноста на одредбата на член 43 од За-
конот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 13/86, 71/86, 2/87 и 3/88). 

Наведените организации на здружен труд сметаат де-
ка оспорената одредба на тој закон не е согласна со Уста-
вот на СФРЈ, поради тоа што со таа одредба е пропишано 
исплатата на дннарската противвредност да се врши по 
курсот кој е понизок од курсот на денот на внесувањето на 
девизите во земјата, а со тоа, по нивно мислење, организа-
циите на здружен труд се оневозможуваат да го остварат 
правото да се користат со резултатие од својот тековен и 
минат труд. 

Покрај тоа, наведените оргнаизации на здружен труд 
сметаат дека оспорената одредба на наведениот закон не е 
согласна со Уставот на СФРЈ и поради тоа што, по нивно 
мислење, според Уставот на СФРЈ со закон не можело да 
биде пропишано исплатата на динарската противвред-
ност на внесените девизи да се врши во помал износ од из-
носот пресметан по курсот на денот на внесувањето на де-
визите, ако до пречекорување на пропишаниот рок дошло 
поради доцнење во исплатата од страна на странскиот 
должник. 

2. Со одредбата на член 43 од Законот за девизното 
работење е пропишано дека исплата на динарската про-
тиввредност ќе се врши по курсот што важел послендиот 
ден на законскиот рок за наплата ако наплатата во девизи 
од странство се врши по истекот на роковите од член 42 
на овој закон. 

3. Во одговор на предлогот за поведување на постап-
ка за оценување на уставноста на оспорената одредба, Со-
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борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ даде мислење дека таа одредба е согласна со Уста-
вот на СФРЈ. 

4. Во јавната расправа, одржана на 21 февруари 1989 
година, учествуваа претставници од Работната организа-
ција „Вартекс-вартимпекс", од Сложената организација 
на здружен труд „Енергоинвест" и од Собранието на ' 
СФРЈ. 

Учесниците на јавната расправа ги изнесоа следните 
мислења: дека со оспорената одредба на наведениот закон 
и се одзема дел од приходот на работната организација 
што извезла стоки со примена на понизок курс на динарот 
од курсот на денот на внесувањето на девизите, дека тој 
дел без основа и останува на овластената банка и дека со 
таа одредба, всушност, е пропишана казнена мерка што се 
применува без пропишана постапка (на работите органи-
зации); дека федерацијата, уредувајќи ги условите на рабо-
тењето со странство, можела да ги утврди роковите што 
се пропишани со оспорената одредба на наведениот за-
кон; дека должнината на роковите за внесување на девизи 
е работа на целесообразиоста на уредувањето на општес-
твените односи и дека со оспорената одредба на наведени-
от закон им се оневозможува на организациите на здружен 
труд со задржување на наплатените девизи во странство 
да остварат поголема динарска противвредност поради 
измена на курсот на динарот (Собранието на СФРЈ). 

5. Со одредбите на член 281 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ е определено федерацијата, преку сојузните органи, 
да го уредува платниот промет во земјата и со странство 
и системот на надворешнотрговското и девизното работе-
ње. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со законот 
можело, уредувајќи го девизното работење, да се пропише 
дека организациите на здружен труд се должни да ги вне-
сат во земјата девизите за извезените стоки и услуги во оп-
ределениот рок и дека, ако девизите не се внесат во тој 
рок, ја наплатуваат динарската противвредност по курсот 
кој важел последниот ден на пропишаниот рок. 

Според сфаќањата на Уствниот суд на Југославија, 
условите под кои организациите на здружен труд работат 
со девизи ги утврдува федерацијата со согласност со еко-
номската политика на земјата. 

Уставниот суд на Југославија оценува дека со оспоре-
ната одредба се утврдени еднакви услови за сите организа-
ции на здружен труд и дека таа одредба не ја нарушува 
рамноправноста на организациите на здружен труд на 
единствениот југословенски пазар во вршењето на дејнос-
тите и стекнувањето на доход. 

Тргнувајќи од изложеното, Уставниот суд оцени дека 
оспорената одредба е согласна со Уставот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 ју-
ли 1989 година донесе 

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

„Вартекс-вартимпекс", во Вараждин, и на Сложената ор-
ганизација на здружен труд „Енергоинвест" во Сараево, 
да се утврди дека одредбата на член 43 од Законот за де-
визното работење е несогласна со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, 
Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Малов-
ски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р 
Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристин, 
Вељко Макровиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовик. 

У-263/88 и 1У-8/1-88 
6 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДЛУКАТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СТО-
ПАНСКА БАНКА САРАЕВО - ЗДРУЖЕНА БАНКА СА-
РАЕВО ЗА РАСПОРЕДОТ НА ОСТВАРЕНАТА КАМА-
ТА НА ОРОЧЕНИТЕ СРЕДСТВА НА АВАНСОТ НА ИЗ-
ВЕДУВАЧИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО 
1. Сложената организација на здружен труд ММК 

„Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и 
хидраулика во Пуцарево, поведе пред Уставниот суд на 
Југославија постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Одлуката на Извршниот одбор на Стопанска 
банка Сараево - Здружена банка во Сараево за распоредот 
на остварената камата на орочените средства на авансот 
на изведувачите на инвестициони работи во странство од 
25 јуни 1986 година. 

Наведената работна организација не ги изнесе причи- , 
ните поради кои смета дека, оспорената одлука не е во 
согласност со Уставот на СФРЈ, туку само наведе дека таа 
одлука е во спротивност со Законот за изведување на ин-
вестициони работи во странство, со Законот за девизното 
работење и со Законот за кредитните односи со странство, 
поради тоа што, според нејзиното мислење, со таа одлука 
е определено дека каматата на аванс по основ на изведува-
ње на инвестициони работи во странство и припаѓа на 
банката, а не на корисникот на авансот^ како што тоа про-
излегува од наведените закони. 

2. Со оспорената одлука е распоредена остварената 
камата на орочените средства на авансот на изведувачите 
на инвестициони работи во странство помеѓу точно наве-
дените организации на здружен труд на изведувачот на 
инвестициони работи во странство - сопственикот на 
авансот и Стопанската банка Сараево - Здружена банка во 
Сараево. 

3. Со одредбите на член 375 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека Уставниот суд на Југославија .одлу-
чува за уставноста на законите и за уставноста и закони-
тоста на прописите и на општите акти на органите на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните оп-
шти акти. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, наведена-
та одлука не е општ акт, бидејќи со таа одлука на општ на-
чин не се уредуваат општествените односи туку таа одлу-
ка е поединечен акт на банката, бидејќи со таа одлука е 
распоредена каматата помеѓу определниот број организа-
ции на здружен труд, назначени во таа одлука, и банката. 

4. Бидејќи оспорената одлука е поединечен акт, Ус-
тавниот суд на Југославија, врз основа на одредбите од 
член 375 на Уставот на СФРЈ и одредбите на член 36 од 
Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седница-
та одржана на 12 јули 1989 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Сложената организација на 

здружен труд ММК „Братство“ - Работна организација 
Фабрика за машини и хидраулика, во Пуцарево, за оцену-
вање на уставноста и законитоста на Одлуката на Из-
вршниот одбор на Стопанска банка Сараево - Здружена 
банка во Сараево, за распоредот на каматата на орочените 
средства на авансот на изведувачите на известициони ра-
боти во странство, од 25 јуни 1986 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: Душан Штрбац, претседател и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
т а ^ Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стојо-
виќ. 

ЗУ-49/80 
12 јули 1989 година 
Београд 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

1 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-

НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Уставниот суд на Југославија со решението I-У бр. 
5/1-88 од 23 ноември 1988 година, поведе, по сопствена 
иницијатива, постапка за оценување на уставноста на од-
редбата на член 2 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за финансирањето на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 10/88). 

2. Со одредбата на член 2 од Законот за измени и до-
полненија на Законот за финансирањето на федерацијата е 
дополнет член 28 од Законот за финансирањето на федера-
цијата со нов став 3, со кој е пропишано дека дел од при-
ходите од основниот данок на промет, кој, врз основа на 
став 2 точка 3 од тој член и припаѓа на федерацијата, може 
пред внесувањето во буџетот на федерацијата, врз основа 
на сојузен закон, да се користи за намените определени со 
тој закон. 

3. Решението за поведување постапка за оценување 
на уставноста на одредбата на член 2 од Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за финансирањето на федера-
цијата му е доставив за одговор на Собранието на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ, во одговорот на тоа решение, 
му укажа на Уставниот суд на Југославија, дека треба да 
има предвид, дека Сојузниот извршен совет на Собрание-
то на СФРЈ му има доставено Нацрт-закон за измени и до-
полненија на Законот за финансирањето на федерацијата, 
со кој е предвидено оспорената одредба на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за финансирањето на феде-
рацијата да се брише. 

4. Со одредбите на член 279 ст. 1,2 и 5 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено: дека сите приходи и расходи на федера-
цијата се утврдуваат во буџетот на федерацијата; дека 
приходите на федерацијата ги сочинуваат царините и дру-
ги изворни приходи утврдени со сојузен закон, и придоне-
сите на републиките и на автономните покраини утврдени 
во согласност со начелото за рамноправност и со заеднич-
ка одговорност на републиките и автономните покраини 
за финансирање на функциите на федерацијата; дека со со-
јузен закон може да се определи приходите од царини да 
не се внесуваат во буџетот на федерацијата и да се корис-
тат за потребите на стопанството, и дека федерацијата 
може да основа фондови или да презема кредитни и други 
обврски надвор од рамките на вкупните расходи предви-
дени во буџетот на федерацијата само кога за тоа е овлас-
тена со Уставот на СФРЈ, или кога со основањето на фон-
дот, односно со преземањето на такви обврски ќе се согла-
сат републиките и автономните покраини. 

Со одредбите на член 286 став 2 точ. 2,3 и 4 од Уста-
вот на СФРЈ е утврдено дека Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на соглас-
ност на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини: ги утврдува приходите на општес-
твено-политичките заедници што се остваруваат со одано-
чување на производите и услугите во прометот, како и 
системот и изворите на средствата за финансирањето на 
федерацијата; го утврдува вкупниот обем на расходите на 
буџетот на федерацијата, и одлучува за основањето на 
фондови и за преземањето на обврски на федерацијата, ос-
вен кога, спрема одредбите на Уставот на СФРЈ, сојузните 
органи се овластени самостојно да основаат фондови и да 
преземаат обврски за федерацијата. Со одредбите на член 
285 точка 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ ги донесува буџетот на фе-
дерацијата и завршната сметка на федерацијата. 

5. Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна 
расправа, во која учествуваа претставници од Собранието 
на СФРЈ и определени научни работници, оцени дека ос-
порената одредба на член 2 од Законот за измени и допол-
ненија на Законот за финансирањето на федерацијата не е 
согласно со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на 
СФРЈ, бидејќи тие одредби на Уствот на СФРЈ не овоз-
можуваат изворните приходи на федерацијата утврдени со 
сојузен закон, освен приходите од царини, пред внесување-
то на тие приходи во буџетот на федерацијата да се корис-
тат за намените утврдени со сојузен закон. 

Спрема сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, 
одредбата на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ, со која е 

утврдено дека федерацијата може да презема кредитни и 
други обврски надвор од рамките на вкупните расходи 
предвидени во буџетот на федерацијата, не е уставен ос-
нов според кој може со сојузен закон да се пропише, делот 
од приходите од основниот данок на промет, које е ут-
врден како изворен приход на федерацијата, пред внесува-
њето во буџетот на федерацијата да се користи за намени-
те утврдени со сојузен закон. 

Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената 
одредба на наведениот закон не е согласна ни со одредби-
те на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на СФРЈ поради 
тоа што од тие одредби на Уставот на СФРЈ, според мис-
лењето на Уставниот суд на Југославија, не произлегува 
дека со сојузен закон може да се пропише, делот од основ-
ниот данок на промет, кој е утврден како изворен приход 
на федерацијата, да се користи за намените кои не можат 
да се финансираат од изворните приходи на федерацијата. 

Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената 
одредба на наведениот закон не е согласна ни со одредби-
те на член 285 точка 5 од Уставот на СФРЈ поради тоа 
што оспорената одредба на наведениот сојузен закон овоз-
можува, делот од основниот данок на промет, кој е ут-
врден како изворен приход на федерацијата да не се внесу-
ва во буџетот на федерацијата, и со тоа Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ го оневозможува да ja определува 
намената на средствата од буџетот на федерацијата, што 
потекнуваат од делот од основниот данок на промет што 
и припаѓа на федерацијата како нејзин изворен приход, и 
да врши контрола над трошењето на тие средства. 

6. Уставниот суд на Југославија, на седницата за сове-
тување и гласање одржана на 11 јули 1989 година, врз ос-
нова на одредбата на член 375 став 1 точка 1 од Уставот 
на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Ју-
гославија, со мнозинство гласови и при издвоено мисле-
ње, донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбата на член 2 од Законот за 

измени и дополненија на Законот за финансирањето на фе-
дерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88) не е сог-
ласна со Уставот на СФРЈ. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Оваз одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
т а ^ Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијо-
виќ. 

1-У-бр. 5/1-88 
11 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА НА БАНКИТЕ ЗА 
ЕДИНСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ НА ОТ-
ВОРАЊЕ НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ЧЛЕН 100 СТАВ I НА ЗА-

КОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
1. Сложената органиазција на здружен труд ММК 

„Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и 
хидраулика во Пуцарево, покрена пред Уставниот суд на 
Југославија постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Самоуправната спогодба на банките за един-
ствените услови за договарање на отворање на девизни 
сметки на организациите на здружен труд од член 100 
страв ! на Законот за девизното работење од 1 ноевмри 
1986 година. 
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Наведената организација не ги изнесе причините по-
ради кои смета дека оспорената самоуправна спогодба не 
е во согласност со Уставот на СФРЈ и дека е во спротив-
ност со сојузниот закон. 

2. Со оспорената самоуправна спогодба се уредени 
единствените услови за договарање на отворање на девиз-
ни сметки на организациите на здружен труд од член 100 
став 1 на Законот за девизното работење. 

3. Со одредбата на член 375 став 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврден дека Уставниот суд на Југославија може 
да ја оценува уставноста на законот и уставноста и зако-
нитоста на прописите и на општите акти на органите на 
општествено-политичките заедници и на самоуправните 
општи акти што престанале да важат, ако од престанокот 
на важењето до проведувањето на постапката не измина-
ло повеќе од една година. 

Уставниот суд на Југославија утврди дека оспорената 
самоуправна спогодба престанала да важи на 27 февруари 
1987 година. Бидејќи од престанокот на важењето на таа 
самоуправна спогодба до поведувањето на постапката из-
минало повеќе од една година, Уставниот суд на Југосла-
вија, во смисла на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, не 
може да ја оценува уставноста и законитоста на наведена-
та самоуправна спогодба. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 12 јули 1989 
година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Сложената организација на 

здружен труд ММК „Братство“ - Работна организација 
Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево, за оцену-
вање на уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба на банките за единствените услови за договарање на 
отворање на девизни сметки на организациите на здружен 
труд од член 100 став 1 на Законот за девизното работење 
од 1 ноември 1986 година. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во состав: Душан Штрбац, претседател на Судот и судии-
те: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, 
м-р Крсте Паловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Иб-
рахимаѓиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р 
Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Ми-
лосав Стијовиќ. 

ЗУ-50/88 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан ЦНгрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ЗАКЛУЧОКОТ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗДРУ-
ЖЕНИЕТО НА БАНКИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈ 
СЕ УТВРДУВА ЕДНООБРАЗЕН НАЧИН И ЕДИН-
СТВЕНИ УСЛОВИ ПОД КОИ БАНКИТЕ ЌЕ ДО ГО ВА-
РАТ РАБОТИ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ПО ЧЛЕН 100 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 
1.Сложената организација на здружен труд ММК 

„Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и 
хидраулика во Пуцарево, покрена пред Уставниот суд на 
Југославија постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на заклучокот на Извршниот одбор на Здружение-
то на банките со кој се утврдува еднообразен начин и 
единствени услови под кои банките ќе договараат работи 
со организациите на здружен труд по член 100 од Законот 
за девизното работење, од 11 јуни односно 15 јули 1986 го-
дина. 

Наведената работна организација не ги изнесе причи-
ните поради кои смета дека оспорениот заклучок не е во 
согласност со Уставот на СФРЈ, туку само наведе дека за-

клучокот е во спротивност со Законот за изведување на 
. инвестициони работи во странство, со Законот за девизно-
то раобтење и со Законот за кредитните односи со стран-
ство. 

2. Со оспорениот заклучок е утврден еднообразен на-
чин и единствени услови под кои банките ќе договараат 
работи со организациите на здружен труд по член 100 од 
Законот за девизното работење. 

3. Со одредбата на член 375 став 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека Уставниот суд на Југославија може 
да ја оценува уставноста на законите и уставноста и зако-
нитоста на прописите и на општите акти на органите на 
општествено“политичките заедници и на самоуправните 
општи акти, што престанале да важат, ако од престанокот 
на важењето до поведувањето на постапката не поминало 
пвеќе од една година. 

Уставниот суд на Југославија утврди дека оспорени-
от заклучок престанал да важи на 1 ноември 1986 година, 
со кој ден влезе во сила Самоуправната спогодба на бан-
ките за единствените услови за договарање на отворање 
на девизни сметки на организациите на здружен труд од 
член 100 став 1 на Законот за девизното работење. 

Бидејќи од престанокот на важењето на наведениот 
заклучок до поведувањето на постапката измина повеќе 
од една година, Уставниот суд на Југославија, во смисла 
на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, не може да ја оце-
нува уставноста и законитоста на тој заклучок. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 12 јули 1989 
година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Сложената организација на 

здружен труд „ММК Братство“ - Работна организација 
Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево за оценува-
ње на уставноста и законитоста на заклучокот на Из-
вршниот одбор на Здружението на банките на Југославија 
од 11 јуни односно 15 Јули 1986 година. 

Уставниот суд, на Југославија ја донесе оваа одлука 
во состав: Душан Штрбац, претседател на Судот и судии-
те: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, 
м-р Крсте Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Иб-
рахимаѓиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р 
Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Ми-
лосав Стијовиќ. 

У-232/88 , 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Шзрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА 
ЧЛЕН 13 ОД ЗАКОНОТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ И ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ 
1. Уставниот суд на Југославија со Одлука У бр. 

13/85 од 12 октомври 1988 година (објавена во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 2/89), утврди дека одредбата на член 
13 од Законот за склучување и извршување на меѓународ-
ните договори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78) не е 
согласна со Уставот на СФРЈ. Одлуката Собранието на 
СФРЈ ја прими на 9 јануари 1989 година. 

2. Собранието на СФРЈ, во рокот утврден со одредба-
та на член 384 од Уставот на СФРЈ, не ја усогласи оспоре-
ната одредба на наведениот закон со Уставот на СФРЈ, па 
Уставниот суд на Југосалвија, на седницата одражна на 12 
јули 1989 година, врз основа на член 384 став 4 од Уставот 
на СФРЈ, донесе 
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О д л у к а 
Се утврдува дека на 10 јули 1989 година престанала 

да важи одредбата на член 13 од Законот за склучување и 
извршување на меѓународните договори („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 55/78). 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
та!!, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијо-
ѕиќ. 

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“. 

У бр. 13/85 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите 
на ситемот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕН И ЗАМЕ-
НИК НА ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИП-
ЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
1. Се разрешува Милорад Белодедиќ од должноста 

претседател на Второстепената дисциплинска комисија 
при Сојузниот извршен совет, а за претседател на Второс-
тепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен 
совет се именува Радован Чобелиќ, досегашен член на таа 
комисија. 

2. Се разрешува Добросав Стевановиќ од должноста 
заменик на претседател на Второстепената дисциплинска 
комисија при Сојузниот извршен совет, а за заменик на 
претседателот на Второстепената дисциплинска комисија 
при Сојузниот извршен совет се именува д-р Бранислав 
Милошевиќ, досегашен заменик на член на таа комисија. 

3. Се именува за член на Второстепената дисциплин-
ска комисија при Сојузниот извршен совет Драгољуб Ва-
силево, советник на генералниот секретар на Сојузниот 
извршен совет, а за заменик на член на Второстепената 
дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет -
Бранимир Перовиќ, помошник на управител на Царинар-
ницата Белград. 

С. п. п. бр. 1024 
11 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извадок c m 

Член на Сфшшшцртт 
ш т џ 

Никола Г ш б ѕ е д а 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, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ 

ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за труд, 

здравство, боречки прашања и социјална политика се на-
значува Добросав Стевановиќ, порано помошник на пре-
тседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита. 

С. п. п. бр. 1037 
13 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ с. р. 

^рз 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, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРА-

ШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За помошник на сојузниот секретар за труд, здрав-

ство, боречки прашања и социјална политика се назначува 
Михаило Марковиќ, потсекретар во Републичкиот коми-
тет за труд на СР Србија. 

С. п. п. бр. 1038 
13 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ 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, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Д-р Борут Бохте се разрешува од должноста амбаса-

дор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, со 
10 јуни 1989 година, поради од^ње на друга должност. 

С. п. п. бр. 1039 
13 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

N Претседател, 
Анте Марковиќ с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
ЅШ системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува Александар Станич од должноста Ам-
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басадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
со 24 јуни 1989 година, поради одење на друга должност. 

С. п. п. бр. 1040 
13 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

745. Одлука за именување претставник на Собрани- Ј 
сто на СФРЈ во Одборот за следење на спрове-
дувањето на Општествениот договор за финан-
сирање на железничката инфраструктура 1209 

746. Одлука за начинот на формирање на цените на 
производите од интерес за целата земја 1209 

747. Правилник за користење на архивската граѓа 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти 1209 

748. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1989 година - 1211 

749. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1989 
година 1211 

750. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 јули 1989 година 1211 

751. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, семејната ин-
валиднина и зголемената семејна инвалидни-
на, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и ортопедскиот додаток во 1989 го-
дина 1211 

752. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1989 година 1212 

753. Одлука за продажба на пригодни ковани пари 
издадени по повод IX конференција на шефо-
вите на државите или на владите на неврзани-
те земји во Белград 1989 година 1212 

754. Одлука за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија 1213 

755. Одлука за,издавање и за основните обележја на 
банкнотата од 2000000 динари 1213 

756. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 
2000000 динари , : - - 1214 

757. Коефициенти на растежот на цените на мало и 
коефициент на растежот на животните трошо-
ци во СФРЈ 1214 

758. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, во 
социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини за јули 1989 година - 1215 

Страна 

759. Коефициенти на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи 1215 

Одлука на оценување на спротивноста на одредбите 
на член 129 ст. 1 и 2 од Законот на СР Хрватска 
за пензиско и инвалидско осигурување со Зако-
нот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување 1215 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 36 став 1 од Законот за^основите на систе-
мот на стоковните резерви и за сојузните сто-
ковни резерви и уставноста и законитоста на 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за ка-
матните стапки на износот на динарската про-
тиввредност на стоките дадени на заем од со-
јузните стоковни резерви 1216 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 31 од Правилникот за решавање на стан-
бените потреби на работниците на Работната 
заедница Новинска служба на Новинската ор-
ганизација „Политика“ во Белград 1216 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 16 ст. 3 и 4 и на одредбата од член 17 став 
1 на Правилникот за решавање на станбените 
потреби на работниците на Работната заедни-
ца на Сојузот на заедниците за здравствено 
осигурување и здравство на Југославија и на 
Сојузот на заедниците за пензиско и инвалид-
ско осигурување на Југославија 1217 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 43 од Законот за девизното работење 1218 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Одлуката на Извршниот одбор на Стопан-
ска банка Сараево - Здружена банка Сараево за 
распоредот на остварената камата на орочени-
те средства на авансот на изведувачите на ин-
вестициони работи во странство 1219 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на ^ 
член 2 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за финансирањето на федерацијата - 1220 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Самоуправната спогодба на банките за 
единствените услови за договарање на отвора-
ње девизни сметки на организациите на 
здружен труд од член 100 став 1 на Законот за 
девизното работење 1220 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на заклучокот на Извршниот одбор на 
Здружението на банките на Југославија со кој 
се утврдува еднообразен начин и единствени 
услови под кои банките ќе договараат работи-
те со организациите на здружен труд по член 
100 од Законот за девизното работење 1221 

Одлука за престанок на важењето на одредбата на 
член 13 од Законот за склучување и извршува-
ње на меѓународните договори 1221 

Назначуваат и разрешувања 1222 
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