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52. 

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 ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 31 
јануари 1984 година. 

П бр. 334 
31 јануари 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателетвото ма СФРЈ, 

Видое Жарковиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 

10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) во член 28 точка 11 став 
1 по зборот: „органи" запирката се брише и се додаваат 
зборовите: „и на резервни делови и потрошен материјал 
за користење на тие помагала/'. 

Член 2 
Во член 29 став 1 точка 10 став 1 зборовите: „Сојузот 

на слепите на Југославија - на специфична опрема, уреди 
и инструменти за потребите на слепи лица, што не се про-
изведуваат во земјата; Сојузот на здруженијата на дистро-
фичарите на Југославија - на специфична опрема, уреди и 
инструменти за потребите на лица заболени од мускулни 
и невромускулни болести, што не се произведуваат во зем-
јата, како и граѓаните - на специфична опрема, уреди и ин-
струменти за здравство, за лична употреба, што не се про-
изведуваат во земјата", се заменуваат со зборовите: „Соју-
зот на слепите на Југославија односно членовите на Соју-
зот на слепите на Југославија - на специфична опрема, 
уреди и инструменти и на резервни делови и потрошен 

материјал за користењето на таа опрема, за потребите на 
слепи лица, што не се произведуваат во земјата; Сојузот 
на здруженијата на дистрофичарите на Југославија и чле-
новите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на 
Југославија - на специфична опрема, уреди и инструменти 
и на резервни делови и потрошен материјал за потребите 
на, лица заболени од мускулни и невромускулни болести, 
што не се произведуваат во земјата, како и граѓаните - на 
специфична опрема, уреди и инструменти за здравство и 
на резервни делови и потрошен материјал за користењето 
на таа опрема, за лична употреба, што не се произведува-
ат во земјата.". 

По точка 11 се додава нова точка 12, која гласи: 
"12) организациите на здружен труд - на пловечки 

платформи за подморски истражувања што се користат 
врз основа на договори со странски партнери за времето 
додека траат таквите истражувања." 

Член 3 
Во член 30 ст. 1, 2 и 3 зборовите: „заради вршење на 

услужни, занаетчиски и земјоделски дејности засновани 
врз личен труд, што ќе ги утврди Сојузниот извршен со-
вет", се заменуваат со зборовите: „заради вршење на деј-
ности со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните." 

Став 5 се менува и гласи: 

„5) Корисникот на повластицата од ст. 1, 2 и 3 на овој 
член може да увезе односно внесе од странство предмети 
на стопански инвентар за вршење на дејности со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, 
под услов да може според важечките прописи да се зани-
мава со таква дејност во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија." 

Член 4 
Називот на одделот член 50 „Увоз на стоки обусло-

вен со извоз (рампласман)" се брише. 
Член 5 

Член 53 се менува и гласи: 
„(1) Ако на странскиот пазар настанат промени што 

бараат итно спречување на растројствата што би настана-
ле на внатрешниот пазар со примена на важечките царин-
ски стапки, Сојузниот извршен совет, врз основа на сог-
ласност од надлежните републички и покраински органи, 
може важечките царински стапки да ги зголеми односно 
да ги намали, а може и да ги укине, а за стапките за кои во 
Царинската тарифа е предвидена стапка на царина „сло-
бодно" може да определи царинска стапка до 15%. 

(2) Рокот за примена на прописот од став I на овој 
член мора да виде временски ограничен." 

Член 6 
Во член 226 став 4 зборот: „царинарницата" се заме-

нува со зборовите: „Сојузната управа за царини". 

Член 7 
Во член 338 точка 2 се менува и гласи: 
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"2) кои содржат киши, весници и списанија (освен 
модни журнали и модни ревии)";. 

Член 8 
Во член 370 ст. 2 и 4 зборовите: „10.000 динари" се Ја 

менуваат со зборовите: „40.000 динари". 

Член 9 
„Во член 371 став 2 зборовите: „8.000 динари" се за-

менуваат со зборовите: „30.000 динари"; 
Во став 4 зборовите: „6.000 динари" се заменуваат со 

зборовите: „25.000". 

Член 10 
Во член 372 ст. 3 и 7 зборовите: „5.000 динари" се за-

менуваат со зборовите: „20.000 динари". 

Во став 6 зборовите: „1.000 динари" се заменуваат со 
зборовите: „4.000 динари". 

Член 11 
Во член 373 став 3 зборовите: „5.000 динари" се заме-

нуваат со зборовите: „20.000 динари". 

Член 12 
Во член 374 став 2 зборовите: „5.000 динари" се заме-

нуваат со зборовите: „10.000", а зборовите: „1.000 динари" 
се заменуваат со зборовите: „2.000 динари". 

Член 13 
Во член 375 став 3 зборовите: „3.000 динари" се заме-

нуваат со зборовите: „10.000 динари". 
Во став 6 зборовите: „1.000 динари" се заменуваат со 

зборовите: „4.000 динари". 

Член 14 
Во член 376 став 1 зборовите: „50.000 динари" се за-

менуваат со зборовите: „100.000 динари"; 
Во став 3 зборовите: „10.000 динари" се заменуваат 

со зборовите: „20.000 динари". 

Член 15 
Во член 377 став 1 зборовите: „10.000 динари" се за-

менуваат со зборовите: „20.000 динари". 
Во став 3 зборовите: „3.000 динари" се заменуваат со 

зборовите: „6.000 динари". 

Член 16 
Во член 378 став 1 зборовите: „10.000 динари" се за-

менуваат со зборовите: „20.000 динари". 
Во став 3 зборовите: „6.000 динари" се заменуваат со 

зборовите: „12.000 динари", а зборовите: „3.000 динари" -
со зборовите: „6.000 динари". 

Член 17 
Во член 379 став 1 зборовите: „5.000 динари" се заме-

нуваат со зборовите: „10.000 динари". 
Во став 3 зборовите: „2.000 динари" се заменуваат со 

зборовите: „4.000 динари". 

Член 18 
Во член 380 став 1 зборовите: „2.000 динари" се заме-

н у в а л со паровите ,.4.000 динари". 
Во ек 3 и 4 зборовите: „до 1.000 динари", се заменч на-

ат со зборовите: „до 2.000 динари". 
Во став 6 зборовите: „500 динари" се заменуваат со 

зборовите: „1.000 динари". 

Член 19 

Во член 389 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Ако за стоките од став 1 на овој член е користено 

ослободувањето од плаќање на царина од член 28 точка 3, 
член 29 став 1 и член 30 на овој закон, царината се пресме-
т а на начинот пропишан во став 2 на член 29 од овој за-
кон." 

Ч 1ен 20 
Во член 397 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

„(5) По исклучок од став 1 на овој член, функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на царината може, со решение, да одобри лесно-
расипливи стоки, животни, стоки што немаат комерцијал-
на вредност и стоки што според посебни прописи не 
можат да бидат пуштени во слободен промет (оружје, му-
ниција, радио-станици и СЈ > да не се изложуваат на јавна 
продажба." 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

53. 

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 ЦАРИНСКАТА 

ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за Царинската тарифа, што го усвои Собранието 
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 31 јануари 1984 година. 

П бр. 333 
31 јануари 1984 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Видое Жарковиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦА-
РИНСКАТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 27/78 и 29/83) по член 3 се додава нов член За, 
кој гласи: 

„За несоставени производи или за производи во рас-
тавена состојба чии делови се увезуваат сукцесивно, преку 
една или повеќе царинарници, се применува царинската 
стапка утврдена во Царинската тарифа за финален произ-
вод. 

Се овластува директорот на Сојузната управа за ца-
рини да донесе прописи за постапката за царинење на про-
изводите од став 1 на овој член." 
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Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Деловите за производите од одделите XVI, XVII и 

XVIII на Царинската тарифа (делови за машини, апарати, 
уреди, превозни средства, инструменти и др.) можат, по 
барање од царинскиот обврзник, да се распоредат во ист 
тарифен став на Царинската тарифа во кој се распоредува 
производот за кој се увезуваат: 

1) ако деловите се увезуваат како замена на дотраени 
или неисправни делови во гарантниот рок, без плаќање на 
противвредноста; 

2) ако деловите се увезуваат заедно со готови произ-
води, под услов фактурната цена на така увезените делови 
да не надминува 7% од царинската основица на увезените 
производи; 

3) ако деловите се наменети за тековно или инвести-
ционо одржување на увезените производи; 

4) ако деловите се увезуваат за изработка на готови 
производи, со тоа што вкупната вредност на деловите по 
единица на производите во кои тие делови се вградуваат 
да не е поголема од 50% од продажната цена на произво-
дителот на готовиот производ. 

Под делови, во смисла на став 1 од овој член, се под-
разбираат производите од одделите VII до XVIII на Ца-
ринската тарифа кои се подготвени така што без дополни-
телна обработка или доработка да можат непосредно ла 
се вградат во готовите производи за кои се увезуваат, пол 
услов на надлежниот орган да му е пријавен увозот на по-
веќе од три различни вида делови што се распоредуваат 
во различни тарифни ставови на Царинската тарифа. 

Како делови, во смисла на точка 3 од став 1 на овој 
член, не се сметаат следните производи: 

1) надворешни и внатрешни гуми од тар. број 40.11 
на Царинската тарифа; 

2) алати од глава 82 на Царинската тарифа; 
3) клипни мотори со внатрешно согорување од тар. 

број 84. 06 на Царинската тарифа; 
4) пумпи од тар. број 84.10 на Царинската тарифа; 
5) воздушни и гасни компресори од тар. број 84.11 на 

Царинската тарифа; 
6) куглични, валчени, иглести и бочвести тркалави 

лежишта од тар. број 84.62 на Царинската тарифа, освен 
ако се увезуваат во состав со други делови; 

7) генератори и мотори од тар. број 85.01 на Царин-
ската тарифа; 

8) електрични акумулатори од тар. број 85.04 на Ца-
ринската тарифа; 

9) рачни алати со вграден електричен мотор од тар. 
борј 85.05 на Царинската тарифа; 

10) изолирани електрични спроводници од тар. број 
85.23 на Царинската тарифа; 

11) изолатори од кој и да било материјал од тар. број 
85.25 на Царинската тарифа. 

Барање за применување на одредбите од овој член се 
поднесува до царинарницата најдоцна до денот на подне-
сувањето на царинската декларација. 

На деловите од став 1 на овој член се применува ца-
ринската стапка утврдена во Царинската тарифа за фина-
лен производ." 

Член 3 
Во член 5 став 3 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за пазар и цени" се заменуваат со зборовите: „Сојузниот 
секретаријат за пазар и општи стопански работи". 

Член 4 
По член 7д се додава нов ч тен ^т. ко) ] м а г 
„На опремата и резервните делови ипо се увезуваат 

во 1984 и 1985 година за изградба на објекти по основа на 
здружување на труд и средства врз доходовни основи и 
врз база на заеднички интереси за развој на недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, што не се произведуваат во земјата, се 
плаќа царина по стапка намалена за 50% од царинската 
стапка пропишана во Царинската тарифа, со тоа што така 
намалената царинска стапка не може да биде помала од 
5%. 

На опремата и резервните делови што се увезуваат 
во 1984 и 1985 година за изградба на клучни објекти во об-
ласта на енергетиката и обоените метали во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, а што не се произве-
дуваат во земјата, не се плаќа царина. 

Увозот на опрема и резервни делови од ст. 1 и 2 на 
овој член организациите на здружен труд ќе го вршат врз 
основа на потврда од Стопанската комора на Југославија 
- Општо гранско здружение на индустријата за преработ-
ка на метали на Југославија дека предметната опрема и 
резервни делови не се произведуваат во земјата и потврда 
од надлежниот републички односно покраински орган на 
управата дека е во прашање изградба на објекти по основа 
на здружување на труд и средства за развој на недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. Во потврдата мораат да се наведат од-
редбите од договорот што се основа за увоз на таа опре-
ма." 

Член 5 
Во Царинската тарифа што е отпечатена кон Законот 

за царинската тарифа и претставува негов составен дел, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1 2 3 -

1) во тар. број 01.06 точка 2 одредбата под е) се ме-
нува и гласи: 
„е) мајмуни (вид сегсоркНесиѕ и 

супото1§иѕ) Сл". 

По одредбата под е) се додава нова одредба под ж), 
која гласи: 

,,ж) други 5"; 

2) во тар. број 04.05 точка 1 во одредбата под а) од-
редбата под 2 се менува и гласи: 
„2) елеукотични Сл". 

По одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, ко-
ја гласи: 

„3) други 5"; 

3) во тар. број 08.01 во точ. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 царинската 
стапка: „5" се заменува со царинска стапка: „Сл"; 

4) во тар. број 09.03 царинската стапка: „5" се замену-
ва со царинската стапка: „Сл"; 

5) во тар. број 09.04 во точка 1 во одредбите под а) и 
б) царинската стапка: „5" се заменува со царинска стапка: 
„Сл"; 

Во точка 2 царинската стапка :„5" се заменува со ца-
ринската стапка: „Сл"; 

6) во тар. број 09.05 царинската стапка: „5" се замену-
ва со царинска стапка: „Сл"; 

7) во тар. број 09.06 царинската стапка: „5" се замуну-
ва со царинска стапка. „Сл"; 
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8) во тар. број 09.07 царинската стапка: „5" се замену-
ва со царинска стапка: „Сл"; 

9) во тар. број 09.08 царинската стапка: „5" се замену-
ва со царинската стапка: „Сл"; 

10) во тар. број 09.10 во одредбата под 1) зборот: 
„Шафран" се заменува со зборот: „Гумбир"; 

11) Забелешката кон глава 10 се менува и гласи: 
„забелешка: 

Оваа глава ги опфаќа само житата во зрно што не се 
лупени ниту пак поинаку обработувани. Меѓутоа, лупени-
от ориз, бланшираниот ориз, полираниот ориз, глазира-
ниот ориз, етивираниот ориз, конвертираниот ориз и 
кршениот ориз се распоредуваат во тар. број 10.06"; 

12) I ^р број 10.06 се менува и гласи: 

„10.06 Ориз: 
1) Во лушпа (оризова арпа или суров ориз): 

а) семенски Сл 
б) други Сл 

2) Лупен но натаму необработуван 
(карго или костенлив ориз) Сл 

3) Полубел и бел ориз, вклучувајќи и полиран 
илиглазиран: 
а) полубел и бел Сл 
б) полиран или глазиран 13 

4) Кршен 13"; 
13) во тар. број 12.07 во наименувањето зборовите: 

„медицината" се заменуваат со зборовите: „фармацијата".. 
14) во точка 9 на забелешката кон глава 13 пред збо-

рот: „каучук" се додава зборот: „природен"; 
15) во тар. број 13.03 точка 4 сс менува и гласи: 

„4) Агар-агар: 
а) бактериолошки, во прав Сл 
б)друг 5"; 

16) во точка 1 во одредбата под 1 на забелешката кон 
глава 15 зборот: „маст" се заменува со зборовите: „слани-
на и сало"; 

17) во македонскиот текст нема потреба од измена; 
18) во тар. број 15.10 точка 1 во одредбата под а) ца-

ринската стапка: „8" се заменува со царинска стапка: "5"; 
19) во тар. број 17.02. во точка 2 царинската стапка: 

„17*" се заменува со царинска стапка: „5"; 
Во точка 3 царинската стапка: „17" се заменува со ца-

ринска стапка: „5"; 
Точка 4 се менува и гласи: 
„4) Гликоза (декстроза или гроздов шеќер): 

а) хемиски чиста (моносахарид) Сл 
б) друго 17"; 

20) Во македонскиот текст нема потреба од измена; 

21) во тар. број 19.07 во наименувањето зборот: „кап-
ели" се заменува со зборот: „капсули", зборовите: „за пе-
чатење" се бришат, а зборовите: „листови од оризово 
брашно" се заменуваат со зборовите: „хартија од ориз"; 

22) во тар. број 21.06 точка 2 се менува и гласи: 

„2) Неактивен (исушен): 
а) екстракт од квасец во прав 

за микробиологија 
б) друг 

Сл 

23) во тар. број 21.07 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат: 
„1) Препарати за производство на безалкохолни 

пијачки: 
а) врз база на растителни екстракти 10 
б) цитрус бази 10 
б) други 10 

2) Препарати за слатки, пудинг и ел. 10 
3) Храна за деца 10". 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) Производи од брашно (равиоли, макарони, 

шпагети и ел.) 10" 

Точка 7 се менува и гласи: 
„7) Друго: 

а) пченка во конзерви 10 
б) сладолед во прав 10 
в) друго 10"; 

24) во тар. број 22.05 точка 1 се заменува со две нови 
точки, кои гласат: 
„1) Вино трпезно: 

а) во шишиња 25 
б) во други садови 25 

2) Вино квалитетно: 
а) во шишиња 25 
б) во други садови 25"; 

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4. 

Во досегашната точка 4, која станува точка 5, по збо-
рот: „дестилација" се додаваат зборовите: „и друга индус-
триска преработка". 

Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7; 
25) во тар. број 22.09 точка 2 се менува и гласи: 

„2) Алкохолни пијачки добиени со 
дестилација на вино, шира 
(кљука) или комина: 
а) вињак (коњак), армањак и ел. 25 
б) лозова ракија и комовица 25 
в) други 25". 

Во точка 3 по одредбата под а) се додава нова одред-
ба под б), која гласи: 

„б) вински дестилат 25". 
Досегашната одредба под б) станува одредба под в); 

26) во тар. број 23.04 наименувањето се менува и гла-
си: 

„Маслени погачи и други остатоци при добивање на 
растителни масла (сачма и др.), освен талог"; 

27) во тар. број 23.07 наименувањето се менува и гла-
си: 

„Засладена добиточка храна; крмни смеси и други 
препарати за исхрана на животни"; 

28) во тар. број 25.03 точка 1 во одредбата под б) ца-
ринската стапка: „5" се заменува со царинска стапка: 
„Сл". 

Во точка 2 зборот: „Пречистен:" се заменува со збо-
рот: „Друг:". 

Во одредбата под а) во текстот во заграда пред збо-
рот: „најмалку" се додаваат зборовите: „со чистотија"; 
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29) во тар. број 25.12 во наименувањето зборот: „оче-
видна" се заменуваат со зборот: „привидна". 

Во точка 1 царинската стапка: „10" се заменува со ца-
ринската стапка: „Сл": 

30) тар. број 25.19 се менува и гласи: 
„25.19 Магнезиум карбонат, природен (магне-

зита електростопен магнезит, синтермаг-
незит, со содржина или без содржина на 
други оксиди во мали количества додаде-
ни пред синтерувањето; други магнези-
ум-оксиди хемиски чисти или не: 
1) Суров магнезит 7* 
2) Каустично печен магнезиум-оксид 

(калциниран хмагнезит) 5* 
3) Синтеруван магнезиум-оксид (синтер-

магнезит) ' 5* 
4) Електростопен магнезиум-оксид (елек: 

тростопен магнезит) , 5 * 
5) Друго 5*; 

31) во тар. број 25.23 точка 1 одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 
,,б) бел и бојосан: 

1) за цементирање на нафтени и 
гасни дупчотини Сл 

2) друг 13". 
Одредбата под в) се менува и гласи: 

„в) со додатоци: 
1) цемент за цементирање на 

нафтени и гасни дупчотини Сл 
2) друг 13"; 

32) во македонскиот текст нема потреба од измена; 
33) во тар. број 27.07 точка 4 по одредбата под г) се 

додава нова одредба под д), која гласи: 
,,д) друго 8"; 

34) во тар. број 27.10 точка 4 во одредбата под в) ца-
ринската стапка: „10" се заменува со царинската стапка: 
„Сл". 

Во точка 7 во одредбата под а) царинската стапка: 
„5*" се заменува со царинската стапка: „Сл"; 

35) во тар. број 27.17 царинската стапка: „5*" се заме-
нува со царинската стапка: „Сл"; 

36) во точка 3 на забелешките кон оддел VI, по збо-
рот: „повеќе" се додава зборот: „различни"; 

37) во точка 3 во одредбата под 1 на забелешките кон 
глава 27 зборовите: „натриум и магнезиум хлорид" се за-
менуваат со зборовите: „натриумхлорид и магнезиумок-
сид"; 

38) во тар. број 28.01 точка 2 во одредбата под б) ца 
ринската стапка: „8" се заменува со царинска стапка: „5" 

39) во тар, број 28.06 во точка 2 царинската стапка 
„5" се заменува со царинската стапка: „Сл"; 

40) во тар. број 28.08 во точка 1 царинската стапка 
„10*" се заменува со царинската стапка: „Сл"; 

41) во тар. број 28.10 во точка 2 во одредбите под б) и 
в) царинските стапки: „5" и „8" се заменуваат со царинска 
стапка: „Сл"; 

42) во тар. број 28.16 во точ. 1 и 2 царинската стапка: 
„8" се заменува со царинска стапка: „4"; 

43) во тар. број 28.20 во точка 2 царинската стапка: 
„8" се заменува со царинска стапка: „5"; 

44) во тар. бр 28.28, во наименувањето, по зборот: 
„бази", запирката се брише и се додава зборот: „и"; 

45) во тар. број 28.30 точка 4 одредбата под а) се ме-
нува и гласи: ^ 

„а) калиум: 
1) калиум јодид 5 
2) друго 10"; 

46) во тар. број 28.42 точка 2 во одредбата под а) од-
релГкпа под 4) се менува и гласи: 

„4) калциум: 
а) за ан I попот рам таблет и Сл 
б) друг 5"; 

47) во тар. број 28.48 "точка 2 одредбата под 3 се мену-
ва и гласи: 

3) силикати: 
1) магнезиум-алуминиум 

силикохидраг 5 
2) друго 10"; 

48) во тар. број 29.01 точка 11 се менува и гласи: 
„ 11) Други циклични јаглеводороди: 

а) нафталин. 10 
б) други 10"; 

49) во тар. број 29.02 точка 4 во одредбата под в) ца-
ринската стапка: „20" се заменува со царинска стапка: „5". 

Одредбата под ѓ) се менува и гласи: 
,,ѓ) други: 

1) 1 (З-хлоро-1-пропенил) бензин Сл 
2) 2-бромо-2-хлоро-1,1,1-трифлуоро-етан Сл. 
3) друго 15"; 

50) во тар. број 29.04 во точка 6 во одредбата под а) 
царинската стапка: „13*" се заменува со царинската стап-
ка: „Сл"; . 

51) во тар. број 29.06 точка 2 одредбата под а) се ме-
нува и гласи: 

„а) крезоли: 
1) трикрезол 
2) други 

Сл 
3 " ; 

52) во тар. број 29.07 точка 2 одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 
„б) други: 

1) 2,5 - дихидроксибензенсул-
фонска киселина - кал-
циумова сол (калциум 
добесилат) 5 

2) други 7"; 

53) во тар. број 29.13 во точка 1 царинската стапка: 
„15*" се заменува со царинска стапка: „Сл", а во точка 2 
царинската стапка: „5" се заменува со царинска стапка: 
„Сл"; 

54) во тар. број 29.14 точка 3 се менува и гласи: 
„3) Метакрилна киселина, нејзини соли и 

естри Сл"; 
Во точка 4 по одредбата под б) се додаваат две нови 

одредби, кои гласат: 
„в) акрилати: 

1) метилакрилат Сл 
2) други Сл"; 

г) друго: 
1) натриум-октаноат Сл 
2) друго 5"; 
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55) во тар. број 29.16 точка 1 одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 
,,б) со функција на алдехиди и 

кетони: 
1) 2 - (бензоил-фенил) пропионска киселина 

(кетопрофен) 5 
2) друго 6"; 

Во одредбата под в) одредбата под 4) се заменува со 
две нови одредби, кои гласат: 

„4) ацетилсалицилна киселина 5 
5) друго 6"; 

Одредбата под г) се заменува со гри нови одредби, 
кои гласат: 

,,г) 2 - (6-метокси-2-нафтил) пропионска 
киселина (напроксен) 5 
д) р-хлорофенокси оцетна киселина 5 
ѓ) друго 8". 

Во точка 3 одредбата под в) се заменува со гри нови 
одредби, кои гласат: 

„в) метилхидроксибензоат ѕ 

г) пропилхидроксибензоат 5 
д) други киселини 15"; 

56) во тар. број 29.21 точка 3 одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 
,,б) азотни киселини: 

1) пентеаритритил тетранитрат 5 
2) други 15"; 

57) во тар. број 29.23 точка 2 одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 

,.б) други: 
1) 1^-артеренол - ИСЕ 
2) дру! о 

5 
15". 

Во точка 3 царинската стапка: „15" се заменува со ца-
ринска стапка: „5". 

Во точка 4 одредбата под в) се заменува со шест нови 
одредби, кои гласат: 

„вј метилдопа 5 
г) леводопа 5 
д) о-аминобензоева киселина 

(антранилна киселина) Сл 
ѓ) јодопаноична киселина 

(3-амино-алфа-етил-2,4,6-тријодобе-
нзенпропаноична киселина) 5 

е) аминокиселини за производство 
на стерилни раствори 5 

ж) други 15". 

Во точка 5 одредбата под г) се менува и гласи: 
„г) други: 

1) етанбутол-хидрохлорид 5 
2) 1-(3,5-дихидроксифенил) 

2-изопропил) аминоетанолсулфат С т 
3) 1 -(3,5-дихидроксифенил) — 2/1-

(4-хидроксибензил) етил-амино-
-етанолхидробромид Сл 

4) 1-(3-оксифенил)-1-окси-2-етиламиноетан-
хидрохлорид Сл 

5) 1-(4-хидроксифенил)-2-
метиламиноетанолтартарат Сл 

6) 1 -(4-оксифенил)-1 -окси-214-
бутиламиниетан-сулфаг Сл 

7) 1-1 -(3-оксифенил)-1 -окси-2 
-метил ами но-етанхидрохлорид Сл 

8) други 15". 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) Друго: 

а) 2-(2-диетиламино) етокси/ 
етил-1 -фенилциклопентан 
карбоксилат цитрат (пен-
токсиверин цитрат) 5 

б) хидрогенфумарат-1Ч-3-(1-
бензил-циклопентил-окси)-
пропил-М-димегил-аминфумарат 
(бенциклан) 5 

в) диетиламониум-2,5-дихидро-
ксибензен-сулфонат 
(циклонамин) 5 

г) бутаминат нитрат 5 
д)тилидин 5 
г) хидроксиметилметил глицин Сл 
е) друго 15"; 

58) во тар. број 2.9.24 точка 1 одредбата под г) се ме-
нува и гласи: 
,,г) друго: 

1) В-хидроксиетил-триметил-
амониумхлорид (холинхлорид) 5 

2) друго 8"; 

59) во тар. број 29.25 точка 1 одредбата под в) се ме-
нува и гласи: 
„в) други: 

1) 2-метил-2-пропил-1,3-
пропандиол-дикарбамат 
(мепробамат) ' Сл 

2) други 5". 

Во точка 2 одредбата под б) во одредбата под I) ца-
ринската стапка: „15*" се заменува со царинска стапка: 
„Сл". 

Во одредбата под в) царинската стапка: „10*" се за-
менува со царинската стапка: „Сл". 

Одредбата под г) се менува и гласи: 
,,г) други: 

1) циклични амиди 5 
2) други 10*". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) Ацетоацитилни деривати на циклични ами-

ни: 

а) М-(диметиламино-2-
етил)-хлоро-4-фенокси 
ацетамид-хидрохлорид 
(клофексамидхлорид) 5 

б) други 10"; 

60) во тар. број 29.26 точка 1 во одредбата под а) ца-
ринската стапка: „15" се заменува со царинска стапка: 
„Сл". 
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Во точка 2 одредба!а под а) во одредбата под 1) ца-
ринската стапка: „8" се заменува со царинска стапка: 
„Сл". 

Одредбата под г) се менува и гласи: 
„г) други: 

а) оксатетраметилентетрамин-
окта амониум-тиоцијанат 
амониум-сулфат (родовет) 5 

2) други 8": 

61) во тар. број 29.27 во точка 2 одредбата под б) се 
менува и гласи: 
„б) алфа-изопропил-алфа 

(]Ч-метил-]Ч-хомовератрил 
-гама-аминопропил) - 3,4 
диметилоксифенилацетонитрил 
хидрохлорид (верапамил) 5 
в) друго 8"; 

62) тар. број 29.29 се менува и гласи: 
„29.29 Органски деривати на 

хидразини и хидроксиламини: 
1) ѕ-алфа-хидразин-3,4-

дихидрокси-алфа-метилбензен 
-пропионска киселина 
(карбидопа) 5 

2) други 8"; 

63) во тар. број 29.31 
„2) Тиоамиди: 

а)тиоуреа 
б) други 

точка 2 се менува и гласи: 

Точка 7) се менува и гласи: 
„7) Тио-соединенија со кислородична 

функција и деривати: 
а) натриум-етил-меркуртиосалицилаг 

(мертисол) 
б) алфа-амино-гама метил-тио-

бутерна киселина (метионин) 
в) алфа-амино-бета-цис-пропионска 

киселина(цистеин) 
г) тиоестри 
д) друго 

Сл 
15". 

Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

Сл": 

64) во тар. број 29.33 точка 2 се менува и гласи: 
„2) Мертиолат Сл". 

По точка 2 се додава точка 3, која гласи: 
„3) Друго 15": 

65) во тар. број 29.34 во точка 7 царинската стапка: 
„5" се заменува со царинска стапка: „Сл"; 

66) во тар. број 29.35 во точка 2 во одредбите под 6), 
в), г), д), ѓ), е), ж), з), ѕ), и), ј) и к) царинските стапки : „3. 12 
и 15" се заменуваат со царинска стапка: „Сл"; 

Одредбата под л) се менува и гласи: 
„л) хепес (п-2-Н1с!гоху11:у1р1рега2тпе-

]Ѕ-2-е1апѕи1Гошс асѓ<1) ( Г 

По одредбата под л) се додава нова одредба ш и 1, 
која гласи: 

„љ) друго С I 

67) во тар. број 29.36 во точка 6 царинската стапка: 
.Л5" се заменува со царинска стапка: „5". 

Точка 11 се заменува со единаесет нови точки, кои 
гласат: 

„11) 4-амино-М-2 пиримидилбензен-сулфо-
намид (сулфадиазин) 5 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 
21) 

3-(аминосулфонил)-4-хлоро-М-(2.6-ди-
метил-1-пиперидил) бензамид (клора-
мид) 5 
4-хлоро-3-сулфамиол-1-1 бензенска ки-
селина (ѕавс) 5 

2-хидрокси-5-/4-(2-пиридиламино) 
сулфонил /фенил/азо/бензоева кисе-
лина (салицил-сулфопиридин) 5 
4-амино-1Ч-(4,5-диметил-2-оксазолил) 

бензенсулфонамид (сулфамоксол) 5 
4-амино-1Ч-2-тиазолилбензен-сулфона-
мид (сулфатиазол) 5 
4-метокси-6-сулфаниламидо-пирими-

дин на натриум (сулфамонометоксин 
на натриум) 5 
1Ч-/(бугиламино) карбонил/-4-метил-
бензенсулфонамид (толбутамид) 5 
4-амино-М-(5-метил-3-исоксазоил) бен-
зенсулфонамид (сулфаметоксазол) 5 
буметамид 5 
друго 15" 

68) во тар. број 29.38 во точка I, во точка 2 одредби 
под а), б), в), д), ѓ), е), во точ. 4 и 5 и во точка 6 одредби под 
а) под 1 и одредба под б) царинските стапки: „5", „6". „8" и 
„15" се заменуваат со царинската стапка: „Сл". 

Во точка 3 во одредбите под а) и под б) царинската 
стапка: „15" се заменува со царинската стапка: „5"; 

69) во тар. број 29.39 во точка 3 царинската стапка: 
,15" се заменува со царинската старка: „5". 

Во точка 4 во одредбата под а) царинската стапка: 
„15" се заменува со царинската стапка: „5". 

Одредбата под б) се менува и гласи: 
,,б) други: 

1) оксигоцин-синтетички 
2) прединзолон 
3) други 

5 
5 

15;" 

70) во тар. број 29.41 во точка I царинската стапка: 
.15" се заменува со царинската стапка: „5". 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) Друго: 

а) 3-бета/(6-дезокси-алфа-Е-мано-
пирано-сил) окси/-14-хидроксибу т-
-4,20,22, триенолид (просициладрин) 5 

б) аесцин 5 
в) моноамониумглициризат 5 
г) друго 15"; 

71) во гар. број 29.42 во точка 3 одредбата под б) се 
менува и гласи: 

„б) други: 
1) метилергобревин 
2) други 15'" 

72) во тар. број 29.43 точка 2 се менува и гласи: 

..2) Маттоза монохидрат ^ 

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) друго 8"; 
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73) во тар. број 29.44 во точка 1 во одредбата под в) 
царинската стапка: „10" се заменува сб царинска стапка: 
„Сл". 

Во точка 2 царинската стапка: „15" се заменува со 
царинска стапка: „5". 

Во точка 4 во одредбата под а) царинската стапка: 
„10" се заменува со царинската стапка: „Сл". 

Во одредбата под б) царинската стапка: „10" се заме-
нува со царинската стапка: „Сл. 

74) во тар. број 30.01 во точка 2 одредбата под б) се 
менува и гласи: 

„б) други: 
1) екстракт од говедска 

жолчка(фелтаури) 5 
2) други 15"; 

75) во тар. број 30.02 во наименувањето зборот: „мик-
робиолошки" се заменува со зборот: „микробски". 

Во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: 
„б) друго: 

1)лебенин , 5 
2) друго 10"; 

76) во тар. број 30.03 во точка 1 во одредбата под а) 
царинската стапка: „15*" се заменува со царинската стап-
ка: „Сл". 

Одредбата под в) се менува и гласи: 

„в) мешаници за изработка на 
лекови што содржат една 
или повеќе супстанции: 
1) ролитетрациклин 5 
2) друго 15*". 

Во точка 2 во одредбата под а) царинската стапка: 
„15*" се заменува со царинската стапка: „Сл". 

Во точка 3 во одредбата под а) царинската стапка: 
„15*" се заменува со' царинската стапка: „Сл". 

Одредбата под б) се менува и гласи: 
„б) дозирани лекови во рифузна состојба што 

содржат една или повеќе супстанции: 
1) онцовин 
2) други 15* 

Во точка 4 во одредбата под а) царинската стапка: 
„15*" се заменува со царинската стапка: „Сл". 

Одредбата под в) се менува и гласи: 

„в) мешаници за изработка на лекови што содржат 
една или повеќе супстанции: 
1) полиизомалтозен комплекс (III) на железо-

-хидроксид 5 
2) сахарозен комплекс (III) на железо-хидроксид 

5 
3) други 15*"; 

77) во тар. број 30.05 во точка 4 одредбата под б) се 
менува и гласи: 

,,б) амалгами за забарство™ 5"; 

78) во тар. број 31.02 во точка % во одредбите под а) и 
под б) царинските стапки: „12*" и „8*" се заменуваат со 
царинската стапка: „4". 

Во точка 4 царинската стапка: „8*" се заменува со ца-
ринската стапка: „Сл". 

Во точка 7 царинската стапка: „8*" се заменува со ца-
ринската стапка: „4*". 

Во точка 8 во одредбите под а) и под б) царинската 
стапка: „8*" се заменува со царинската стапка: „4*"; 

19) во тар. број 31.03 во точка 2 во одредбата под б) 
царинската стапка: „8*" се заменува со царинската стап-
ка: „4". 

Во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) фосфати, калцинирани „4"; 

80) во тар. број 31.05 во точка 2 во одредбата под а) 
царинската стапка: „8*" се заменува со царинската стап-
ка: „4". 

Одредбата под в) се заменува со две нови одредби, 
кои гласат: 

„р) моноамониум фосфат 8* 
г) диамониум фосфат Сл"; 

81) во тар. број 32.09 во наименувањето зборовите: 
„пигменти во ленено масло, вајт-шпирит, терпентинско-
масло, фирнајс или во други разредувач!! за бои или емај-
ли"; се заменуваат со зборовите: „пигменти дисперзирани 
во ленено масло или во други средства што се користат во 
производството на бои и емајли"; 

82) во тар. број 33.01, во наименувањето по зборот: 
„резиноиди" се додаваат точка и запирка. 

Во точка 1 по зборот: „растителни" зборот: „и" се 
брише; 

83) во тар. број 33.04 точка 2 се менува и гласи: 
.,2) За производство на алкохолни и безал-

кохолни пијачки: 
а) за производство на алкохолни пијач-

ки 15. 
б) за производство на безалкохолни пи-

јачки 15"; 
84) во тар. број 33.06 точка 1 се менува и гласи: 
„ 1) препарати неподготвени 

за продажба на мало 10"; 
85) во точка 4 во одредбата под 3 на забелешките кон 

глава 34 зборот: „восоци" се заменува со зборот: „восоч-
ни"; . 

86) во тар. број 34.02 точка 2 се менува и гласи: 
„2) Друго: 

а) за перење: 
1) во прав 14 
2) друго, . 14 

б) друго 14". 
Точка 3 се брише; 
87) во точка 1 во одредбата под 3 на забелешките кон 

глава 35 зборовите: „вештачки бази" се заменуваат со збо-
ровите: „енцимски препарати"; 

88) во тар. број 35.01 точка 1 се менува и гласи: 
„1 Казеин: 

а) казеин за одгледување на 
микробиолошки култури Сл 

б) други 10"; 

89) бо тар. број 35.02 во точка 1 одредбата под г) се 
менува и гласи: 

"г) лакталбумин Сл". 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 

90) во тар. број 35.03 точка 1 се менува и гласи: 
"1) желатин: 

а) за стабилизација на 
вакцини Сл 

б) други 15"; 
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91) во тар. број 35.04 по точка 1 се додава точка 2, 
која гласи: 

„2) Пептони добиени со хидролиза 
од казеин за одгледување на 
бактериолошки култури Сл". 

Досегашната точка 2 станува точка 3; 

92) во тар. број 35.07 во точка 1 во одредбата под а) 
зборовите: „Панкреатин и" се бришат. 

Одредбата под г) се менува и гласи: 
"г) трипсин Сл". 
По одредбата под г) се додаваат две нови одредби, 

кои гласат: 
"д) Ииотисаѕе 5 
ѓ) други 5". 

Точка 2 се менува и гласи: 
"2) Енцимски концентрати: 

а) панкреатин Сл 
б) други 5". 

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
"3) Друго: 

а) енцимски препарати за разменување на маса 
10 

б) друго 5"; 

93) во тар. број 37.01 точка 2 се менува и гласи: 
"2 План-филм: 

а) рендгенски: 
1)забарски 18* 
2) други 18* 

б) дошметриски 18* 
в) за графичка индустрија 18* 
г)други 18*' 

94) во тар. број 37.03 во точка 1 одредбата под в) се 
менува и гласи: 

"в) за фотокопирање на документи , 15"; 

95) во тар. број 37.05 во точка 2 во одредбата под а) 
под 1) зборот: „оригинален" се брише; 

96) во тар. број 37.08 наименувањето се менува и гла-
си: 

„Хемиски производи што се погодни за употреба во 
фотографијата, вклучувајќи ги и производите за моментни 
осветлувања"; 

97) во точка 2 на забелешките кон глава 38 одредбата 
под б) се менува и гласи: 

„б) фузелно (паточно) масло"; 

98) во тар. број 38.16 царинската стапка: „5" се заме-
нува со царинската стапка: „Сл"; 

. 99) во тар. број 38.17 точ. 1 до 3 се заменуваат со две 
нови точки, кои гласат: 

„1) Во форма на прав: 
а) за гаснење пожар од 

класата БДЕ 13 
б) други 8 

2) други 8 -

100) во гар. број 38.19 во точка 3 во одредбата под г) 
одредбата под 2 се заменува со три нови одредби, кои I па-
сат: 

"2) додецилбензол во мешаници, 
бионеразградлив 10 

3) додецилбензол во мешаници, 
биоразградлив 10 

4) друго 10". 
Одредбите под ж) до п) се менуваат и гласат: 
ж) апсорбенси за вакуум-цевки 10 
з) композиции (мешаници) за 

акумулатори врз база на 
кадмиум-оксид и никел-хидроксид 10 

ѕ) елекгродни анграцигни маси 
со сврзно средство 10 

и) база за гума за џвакање 10 
ј) течности за хидраулични 

преносници 10 
к) неагломерирани мешаници 

на карбиди на метали 10 
л) керамички испитувачи на 

топлина 10 
љ) јаглерод во блокови, плочи, 

прачки и др., и јаглеродни 
пасти: 
1) јагленографитни и бакар-

нографитни блокови 10 
2) друго 10 

м) леарски песок преслечен со 
смоли 10 

н) адитиви за бетон и малтери 10 
њ) средства против пенење 10 
о) други препарати и производи: 

1) за хемиска обработка на 
индустриска и технолошка 
вода 10 

2) против замрзнување и 
замаглување 10 

3) за избистрување (на вино 
и други ферментирани пијачки) 10 

4) за пречистување на гасови 10 
5) размекнувачи 10 
6) зацврстувачи за лепила и лекови 10 
7)антикорозивни 10 
8) антиоксидациони, за гума: 

а) врз база на фенилбета 
нафтиламин 10 

б)други јо 

9) за галванизација и фосфатирање 15 
10)лабораториски 12 
11) за забарство 10 
12) средства за исплакнување 

на. нафтени и гасни дупнатини Сл 
13) мешаници на халогени деривати на 

јаглеводород 5 
14) за аминизирање (гранулирање) 

за ѓубрива Сл 
15) друго 10"; 

101) во забелешката кон оддел VII во уводната рече-
ница по зборот: „повеќе" се додава зборот: „различни"; 

102) во тар. број 39.02 точка 9 се менува и гласи: 
"9) Полистирол и негови кополимери во примарни 

форми: 
а) полистирол во суспензија Сл 
б) друго 15" 

Точка 23 се менува и гласи: 
"23) Акрилни и метакрилни полимери и ак-

рило-метакрилни кополимери во при-
марни форми: 
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а) во гранулат 15 
б) други 15". 

Точка 27 се менува и гласи: 
"27) Други поизводи на полимеризација и 

кополимеризација: 
а) поли(винилполипиролидон) (по-
" липласдон) 5 
б) поливинилпиролидон 5 
в) други 15"; 

103) во тар. број 39.03 точка 3 се менува и 
гласи: 

„3) Целулозен нитрат, пластифицирани 
(целулоид и др.): 
а) во гранулат 15 
б)друг 15". 

Во точка 6 одредбата под б) се менува и 
гласи: 

"б) друго: 
1) микрокристална целулоза Сл 
2) друго 5". 

Точка 8 се менува и гласи: 
"8) Вулканфибер 5"; 

104) во тар. број 39.06 точка 2 се менува и 
гласи: 

"2) Друго: 
а) виши полимер-декстрин 

- (Јие-ЅерНадех А~50 Сл 
б) хепарин 5 
в) друго 12"; 

105) во тар. број 39.07 во точка 1 уводната 
реченица се менува и гласи: 

"1) Производи (амбалажа) за транспорт 
или пакување на стоки, вклучувајќи ги 
и контејнерите без дршки, употребли-
ви како чашите за пиење за една упот-
реба; затки, поклопки, заклопки и дру-
ги затворачи:" 

По одредбата под д) се додава нова одредба под ѓ), 
која гласи: 

"г) друго 16" 

106) точка 3 на забелешките кон глава 41 се брише; 

107) во тар. број 41.02 во точка 1 во одредбата под а) 
по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гла-
си: 

"3) други Сл" 
Во точка 2 во одредбата под а) по одредбата под 2 се 

додава нова одредба под 3, која гласи: 
"3) други Сл"; 

108) во тар. број 42.02 во наименувањето и во точ. 1, 2 
и 3 во одредбата под г) зборовите: „вулканизирани влак-
на" се заменуваат со зборот: „вулканфибер"; 

109) во тар. број 47.01 точ. 2 до 8 се менуваат и гла-

"2) Целулоза дрвна, растворлива: 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

3) Целулоза дрвна, каустична 
или сулфатна, небелена: 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

5* 
5 

5* 
5* 

4) Целулоза дрвна, каустична или * 
сулфатна, белена или полубелена 
(освен растворлива): 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

5) Целулоза дрвна, сулфитна, небелена: 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

6) Целулоза дрвна, сулфитна, 
белена или полубелена 
(освен растворлива) 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

7) Полуцелулоза, дрвна 5 
8) Целулоза друга, освен дрвна 5"; 

ПО) во тар. број 48.07 во точка 4 одредбата под а) се 
менува и гласи: 

"а) копирачка хартија : 
1) карбон и слична копирачка 

хартија за механичко 
пренесување 15* 

2) самокопирачка хартија 
за хемиско пренесување ' 15* 

3) друга 15*"; 

111) во тар. број 49.01 наименувањето се менува и 
гласи: 

„Печатени книги, брошура, проспекти и сличен печа-
тен материјал што е во слободни листови или не:"; 

112) тар. број 49.08 се менува и гласи: „49.08 Хартии 
за пресликување (декалкомании): 

1) за печатење на текстил 20 
2) друго 20"; 

113) Во точка 1 на забелешките кон глава 51 се додава 
нов став, кој гласи: 

„Под синтетички влакна или филаменти се подразби-
раат: влакна и филаменти дефинирани во одредбата под 1 
од став 1 на оваа точка, а како вештачки влакна и фила-
менти - дефинираните во одредбата под 2 од став 1 на 
оваа точка."; 

114) во тар. број 51.02 во точ. 1 и 2 во одредбите под 
а) зборовите: „катгут и имитации" се заменуваат со зборо-
вите: „имитации на катгут"; 

115) во точка 1 став 1 на забелешките кон глава 59 во 
првиот ред по зборовите: „текстилни ткаенини" се додава-
ат зборовите: „од оваа глава"; 

116) во тар. броЈ 60.04 во наименувањето зборовите: 
„и облека" се бришат; 

117) во тар. број 61.03 во наименувањето зборовите: 
„и облека" се бришат; 

118) во тар. број 61.04 во наименувањето зборовите: 
„и облека" се бришат; 

1IV) во тар. броЈ 64.02 точка 4 се менува и гласи: 
„4) обувки други 20"; 

120) во тар. број 64.03 по точка 2 се додава нова точка 
3, која гласи: 

„3) Обувки други 20"; 

121) во тар. број 68.04 точка 3 се менува и гласи: 
„3) Брусни плочи: 

а) дијамантски 17 
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б) други: 
1) од природен материјал 
2) од вештачки материјал 12" 

4) Аголници и други профили, поната-
му необработувани, освен со ладно 
обликување или ладно довршување 14"; 

122) во тар. број 68.16 во точка 1 одредбата под г) се 
менува и гласи: 

,,г) магнезит и хромит: 
1) од симултан синтер или од 

електростопен материјал 5 
2) други 10"; 

123) во тар. број 69.02 во точка 2 одредбата под з) се 
менува и гласи: 

,,з) врз база на мешаници на 
синтермагнезит и хромит 12"; 

124) во тар. број 69.03 во точка 2 во одредбата под в) 
по одредбата под 3 се додава нова.одредба под 4, која гла-
си: 

„4) друго 6"; 
125) во тар. број 69.09 во наименувањето зборовите: 

„Лабораториски, хемиски и индустриски садови" се заме-
нуваат со зборовите: „Стоки за хемиски и други технички 
цели"; 

126) во тар. број 70.19 во наименувањето и во точка 5, 
зборот: „(балотини)" се брише; 

127) во тар. број 71.14 во точка 1 по зборот: „сребро" 
се додава запирка; 

128) во точка 1 на забелешките кон глава 73 одредба-
та под 16 се менува и гласи: 

„16) шуплив челик за рударски бургии (тар. број 
73.10) означува шупливи челични прачки од кој и да било 
напречен пресек, погодни за производство на рударски 
бургии, чија најголема надворешна димензија надминува 
15 шш, но не 50 шш, а најголемата внатрешна димензија 
не надминува 1/3 од најголемата надворешна димензија. 
Другите шупливи челични прачки се распоредуват во тар. 
број 73.18"; 

129) во тар. број 73.01 во точка 2 по одредбата под б) 
се додава нова одредба под г), која гласи: 

,,г) друго 10"; 
130) во тар. број 73.10 во наименувањето зборовите: 

„од железо и" се заменуваат со зборовиите: „од железо 
или", а зборовите: „рударски дупчења" - со зборовите: 
„рударски бургии". 

Во точка 2 уводната реченица се менува и гласи: 
„2) Лостови и прачки (исклучувајќи валана 

жица), понатаму ^обработувани, освен 
со топло валање или со екструдирање:" 

131) во тар. број 73.11 точ. 1 до 4 се менуваат и гла-

,1) 1Ј, I или Н профили, понатаму ^ о б -
работувани, освен со топло валање 
или со екструдирање, помали од 80 
пгт 14 

2) 1Ј, I или Н профили, понатаму ^ о б -
работувани, освен со топло валање 
или со екструдирање од 80 шш или 
повеќе; агол ници и други профили 
понатаму необработувани, освен со 
ковање 

3) Други аголници и други профили, 
понатаму необработувани, освен со 
топло валање или со екструдирање 

14 

14 

132) во тар. број 73.12 во точка 1 во одредбата под 2) 
по зборовите: „С -0745" се додаваат запирка и зборовите: 
„Ј1ЈЅ С-1120, ДЈЅ С-1220 и Ј1ЈЅ С-4120". 

Во точка 2 одредбата под а) се менува и гласи: 
„а) непреслечени: 

1) ленти со квалитет Ј1ЈЅ С -1120, Ј1ЈЅ 
С-1220, ШЅ С-1430, ШЅ С -1530 и 
Ј1ЈЅ С-4120. 

2) за електролитичко калаисување, со 
дебелина од 0,15 до 0,50 шш, во на-
мотки 16 

3)други 16"; 

133) во тар. број 73.13 во точ. 1 и 2 зборот: „прерабо-
тувани", се заменува со зборот: „обработувани"; 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) Валани, но понатаму 

необработувани со дебелина 
под 3 гпт : 
а) ладновалани, за електролитичко ка-

лаисување, со дебелина 0,15 до 0,50 
т ш , во намотки 12 

б) други 12"; 

134) во тар. број 73.15 точка 12 се менува и гласи: 
„12) Балана жица од други 

легирани челици 16*". 

Во точ. 20 до 28 зборот: „преработувани" се заменува 
со зборот: „обработувани"; 

Во точка 32 во одредбата под а) по ознаката: „Ј1ЈЅ С-
-1730" се додаваат зборовите: „и Ј1ЈЅ С-1837"; 

135) во тар. број 73.18 во точка 1 во одредбата под а) 
во одредбата под 1) по зборот: „цевки" запирката и зборо-
вите: „јаглеродни, нелегирани" се бришат. 

Одредбата под 2 се менува и гласи: 
„2) цевки за нафтни и гасни дупчотини: 

а) заштитни цевки со промер 4 1/2-24" Сл. 
б) производствени цевки со промер 

3/4"-3 1/2 Сл. 

3) други 16*". 
Во точка 2 во одредбата под а) во одредбата под 1) по 

зборот: „цевки" запирката и зборовите: „јаглеродни, неле-
гирани" се бришат. 

Во одредбата под б) во одредбата под 1) зборот: „вле-
чени" се брише. 

Одредбата под б) на овој тарифен број се менува и 
гласи: 

„б) друго 16*"; 

136) во тар. број 73.21 во точка 2 царинската стапка: 
„10" се заменува со царинска стапка: „Сл". 

Точката 4 се брише; 

137) во тар. броЈ 73.32 наименувањето се менува и 
гласи: 

„Завртки и навртки (вклучувајќи и гранич-
ни вијчени завртки, сворни завртки, за-
вртки со кукеста глава), со навои или без 
навои, заковки, клинови, расцепки и слични 
предмети, од железо или од челик; подмет-
ки (вклучувајќи и еластични подметки), од 
железо или од челик:"; 
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138) во тар.број 73.34 во наименувањето зборовите: 
„и за држење на локни" се заменуваат со зборовите: 
„држачи на локни и слично"; 

139) во тар.број 73.36 во точка 2 одредба га под г) се 
менува и гласи: 

,,г) друго 17". 
Одредбата под д) се брише; 

141) во тар.број 73.40 во точка 4 по одредбата под в) 
се додава нова одредба под г), која гласи: 

„г) габиони 17". 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 

142) во тар.број 74.15 во наименувањето по зборови-
те: „со главица од бакар"; во четвртиот и петтиот ред, по-
стојниот текст се заменува со следниот текст: „завртки и 
навртки (вклучувајќи и гранични вовртни завртки, за-
вртен со кукеста глава и завртки со прстенеста глава), со 
навои или без навои, заковки, клинови, расцепки и слични 
предмети од бакар; подметки (вклучувајќи и еластични 
подметен), од бакар:"; 

143) во тар.број 76.08 во наименувањето зборот: „ба-
лустради" се заменува со зборот: „огради"; 

144) во тар. број 77.01 во точката 2 се додава нова од-
редба под а), која гласи: 

а) во инготи, трупци, кекс 
(блокови), гредички, 
лостови и слични форми 5". 

Досегашните одредби под а), б) и в) стануваат одред-
би под б), в) и г); 

145) во гар. број 82.01 во наименувањето зборовттте: 
„земјоделски, градинарски и шумски алат" се заменува со 
зборовите: „алат за земјоделство, хортикултура и шумар-, 
ство"; 

146) во тар. број 82.02 точ. 1 до 3 се менуваат и гла-
сат: 

„1) Рачни пили - немеханички 
и листови за рачни пили: 
а) пили за дрво 17 
б) пили за метал 17 
в) пили за други материјали 17 
г) листови за рачни пили 17 

2) Листови и сегменти за машински пили: 
со сечило од прости метали: 
1) листови за метал 17 
2) листови за дрво • 15 
3) листови за камен 17* 
4) листови за други материјали 17 
5) сегменти за листови: 

а) за камен 17* 
б) други 17 

со сечило од метални карбиди: 
1) листови за метал 17 
2) листови за камен 17* 

3) листови за други материјали 17 
4) сегменти за листови 17 

в) со сечило од дијамант: 
1) листови за метал 17 
2) листови за камен 17* 
3) листови за други материјали 17 
4) сегменти за листови: 

а) за камен 17* 
б) други 17 

17* 
17*. 

147) во тар. број 82.04 точката 5 се менува и гласи: 
„5) Свртувачи на нарезници и врезници"; 

148) во тар.број 82.05 во точка 1 во одредбата под б) 
одредбата под 3 се брише, а одредбите под 4 до 6 станува-
ат одредби под 3 до 5. 

Во одредбата под е) наименувањето се менува и гла-
си: 

„е) алати за извлекување (на лим, прачки, цевки и 
друго), подразбирајќи и алати (матрици - патри-
ша за истискување на метали, ковање, пресечу-
вање и исечување:". 

Во одредбата под ж) одредбата под 2 се заменува со 
две нови одредби, кои гласат: 

„2) за нафтни и гасни дупчотини Сл 
3) други 17". 

Во точката 2 уводната реченица и одредбата под а) се 
менуваат и гласат: 

„2) Од дијамант, агломериран 
или неагломериран: 
а) за дупчење и сондажа: 
1) рударски и за нафтни и 

гасни дупчотини Сл 
2) други 17". 

Во одредбата под б) одредбата под 2 се брише, а досе-
гашната одредба под 3 станува одредба под 2; 

149) во тар. број 82.06 по точката 5 се додава нова 
точка 6, која гласи: 

„6) За кожарски машини (шер, шпалт 
и фалц ножеви) 14". 

Досегашните точ. 6 и 7 стануваат точ. 7 и 8; 

150) во тар. број 83.03 наименувањето се менува и 
гласи: 

„Блиндирани или зајакнати каси, сигурносни 
боксови, трезори, облоги на трезори, врати на 
трезори, прирачни каси (касети) за готови пари, 
документи и слично од прости метали:"; 

151) во точка 4 на забелешките кон глава 84 тар. број: 
„74.40" се заменува со тар. број: „73.40"; 

152) во тар. број 84.06 точка 3 во одредбата под б) од-
редбите под 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„1)до бб, 195 17 
2) над 66,195 к\У 17". 

140) во тар.број 73.37 точката 3 се менува и гласи: ДР4 го* 
а) Ја камен „3) Грејачи и дистрибутери на воздух: 

а) гасни греалки'со инфрацрвен© зрачење 15* б) друго 
б) ДРУГИ 15*"; Х о ч 4) к 5 ) с е бришат; 
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Во точката 4 одредбите под а) и б) се менуваат и гла-

,,а) до 13,239 к\У 17 
б) над 13,239 к ^ 17". 

Точката 5 се менува и гласи: 
„5) Мотори за погон на бродови, освен вонбродски: 

а) дизел: 
Одо 66,195 к\У 17 
2) над 66,195 к\У 17 

б) бензински \т т \ 

153) во тар. број 84.07 точката 3 се менува и гласи: 
„3) Регулатори, делови: 

а) регулатори 16 
б)делови 16": 

154) во тар. број 84.10 во точка 2) одредбата под г) се 
менува и гласи: 

,,г) клипни пумпи со висок притисок 
за плакнење на нафтни и гасни 
дупчотини Сл 
д) други 16". 

Во точка 3 во одредбата под в) царинската стапка: 
„14" се заменува со царинска стапка: „Сл". 

Одредбите под г) и д) се менуваат и гласат: 
,,г) повеќестепени пумпи за плакнење на нафтни и 

гасни дупчотини Сл 
д) други 16"; 

155) во тар. број 84.11 точка 1 во одредбата под б) под 
1) одредбата под а) и во точка 2 во одредбите под а) и под 
б) зборовите: „од 2 до 10 а1" се заменуваат со зборовите: 
„од 0,2 до 1 МРа". 

Во одредбата под б) во одредбата под 2 на одредбата 
под б) царинската стапка: „16" се заменува со царинска 
стапка: „Сл". 

Во точката 1 во одредбата под в) во одредбите под 4) 
и под 5) зборовите: „20 а1" се заменуваат со зборовите: „2 
МПа". 

Во точката 4 во одредбата под а) во одредбата под 1) 
во одредбата под б) царинската стапка: „8" се заменува со 
царинска стапка „Сл"; 

156) во тар. број 84.12 гоч. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1) со капацитет до 167,4 МЈ/ћ 17 
2) со капацитет над 167,4 МЈ/ћ 18"; 

157) во тар. број 84.13 во точка 1 одредбите под б) и 
под в) се менуваат и гласат: 
,,б) за гасовити горива: 

1) со капацитет до 83,7 МЈ/ћ 
2) со капацитет над 83,7 МЈ/ћ 

в) за комбинација на горива: 
1) со капацитет до 83,7 МЈ/ћ 
2) со капацитет над 83,7 МЈ/ћ 

10 
15 

10 
15"; 

158) во тар. број 84.17 во точка 2 одредбата под з) се 
менува и гласи: 

„з) апарати за подготвување на храна (за варење, пе-
чење, пржење и ел.) 16". 

По одредбата под к се додава нова одредба под л), ко-
ја гласи: 

,,л) делови: 
1) производи од одредбите под г), к), л) 10 
2) други 16"; 

159) во тар. број 84.18 во точка 2 одредбата под б) се 
менува и гласи: 

,,б) за филтрирање на отпадни 
или загадени води 15"; 

160) во тар. број 84.22 во точка 4 одредба под а) од-
редбата под 1 во одредбата под 1 и царинската стапка: 
„13" се заменува со царинска стапка „Сл". 

Во точка 6 во одредбата под а) одредба под 1 во од-
редбата под д) и одредбата под к) царинските стапки: „15" 
и „10" се заменуваат со царинска стапка „Сл"; 

Одредбата под г) се менува и гласи: 
,,г) специјални јамски платформи намене-

ти за дигање и спуштање на рудари и 
на материјал при работење во јами 10"; 

161) во тар. број 84.23 во точка 2 во одредбите под а) 
и б) зборовите: „ЗОО КЅ"се заменуваат со зборовите: 
„220,65 к\У. 

Во одредбата под в) во одредбите под 1 и под 2 зборо-
вите: „250 КЅ" се заменуваат со зборовите: „183,875 к\У". 

Точка 3 се менува и гласи: 

„3) Багери и други машини за ископ и на-
товар, самоодни: 
а) багери со механичка трансмисија 

и багерски уреди: 

1) багери со зафатнина на лажица-
та до т 3 

2) багери со зафатнина на лажица-
та над 4 ш3 до 8 т 3 

3) багери со зафатнина на лажица-
та над 8 ш3 

б) багери гасеничари со хидростатич-
на трансмисија и со хидраулизира-
ни уреди: 
1)до 220,65 к\У 
2) над 220,65 к\У 

в) багери со тркала со хидростатичка 
трансмисија и со хидраулизирани 
уреди 

г) ротациони багери 
1) со капацитет до 10001Љ 
2) со капацитет над 10001/ћ 

д) други багери 

ѓ) други машини за ископ и натовар 
- натоварувачи, освен натоварува-
чите од тар. број 84.22: 
1) на гасеници: 

а) до 183,875 к\У 
б) над 183,875 к\УСл 

2) на тркала: 
а) до 183,875 к\У 
б) над 183,875 Ш 

17 

5 

Сл 

14 
14 

14 

17 
Сл 
14 

17 

17 
Сл". 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) Други машини, самоодни: 
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а) 

б) 

в) 
I ) 

д) 
ѓ) 

над 14 ш3 и над 
скрепери: 
1) со капацитет 

220,65 к ^ 
2) други 
комбинирани машини за изработ-
ка и подготвување на јамски про-
сторни 
комбајни за ископување на руда 
комбајни за ископување на јаглен 

универзални рударски машина над 
73,55 кШ 

8 
13 

Сл 
10 

Сл 

ротациони и перкусиони дупчалки 
со нагиб на дупчење над 25° и со 
пречник на дупчотина над 12 с т 

е) други 
Во точка 5 во одредбата под а) одредбите 

под 1) и под 2) се менуваат и гласат: 
„1) во „Ѕ" изработка 
2) други 

Одредбата под г) се менува и гласи: 
,,г) Машини за нафтни и гасни дупчотини: 

1) до 1000 м 
2) над 1000 м 

Точката 7 се-менува и гласи: 
„7) Делови: 

а) за машините од точ. 26, 2в-2, За-З, 
Зѓ-16 и Зѓ-26, 4ѓ и 56 на овој тари-
фен број 

б) за машините од точ. За-2 и 4г на 
овој тарифен број 

в) за машините од точ. За-1, 36-1 и 2 
и 36 на овој тарифен број 

г) за машините од точ. 5а-1 и 5г-2 
д) за други машини 

Сл 
14". 

Сл 
12". 

12 
Сл". 

8 

5 

17 
Сл 
12"; 

162) во тар. број 84.24 во наименувањето зборот: 
„градинарски" се заменува со зборот: „хортикултурно'; 

163) во тар. број 84.25 во наименувањето по зборот: 
„берба" се додава запирка и зборот: „жнеење". 

Во точката 3 пред зборот: „жнеење" се додава збо-
рот: „берба,"; 

164) во тар. број 84.26 во точка 2 по одредбата под 6) 
се додава нова одредба под в), која гласи: 

„в) пропелерски мешалки за млеко 17". 
Досегашната одредба под в) станува одредба под г); 
165) во тар. број 84.28 во наименувањето зборот: 

„градинарство" се заменува со зборот „хортикултура"; 
166) во тар. број 84.37 во точката 2 зборовите: „Три-

котажни машини" се заменуваат со зборовите: „Машини 
за плетење"; 

167) во тар. број 84.40 во точката 4 во одредбата под 
а) зборот: „вграден" се заменува со зборот: „соодветен". 

Во точката 6 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) машини за бојосување на 

затегнати ткаенини (жигери) 15"; 

168) во тар. број 84.43 во точка 1 во одредбата под 6) 
во одредбата под 3 по одредбата под б), одредбите под в) 
до е) се поместуваат налево така што да бидат во иста 
рамнина со одредбите под 1а и 16; 

169) во тар. број 84.44 во наименувањето зборот: „Ва-
лалници" се заменува со зборовите: „Валалнички стано-

ве точката 1 зборот: „Валалници" се заменува со збо-
ровите: „Валалнички станови и др.". 

Во одредбата под в) зборот: „валалници" се заменува 
со зборовите: „валалнички пруги"; 

170) во тар. број 84.45 точката 2 се менува и гласи: 
„2) Машини за режење (назабување) 

на запчаници 14". 
Во точката 13 зборот: „нарежување" се заменува со 

зборот: „изрежување"; 
171) во тар. број 84.50 во одредбата под 1 зборот: 

„обични" се заменува со зборот: „рачни"; 
172) во тар. број 84.55 во точката 2 се менува и гласи: 

„2) Делови и прибор за машини од тар. бр. 84.52 
и 84.53: 
а) печатени за електронски 

калкулатори 12 ' 
б) друго 12"; 

173) во тар. број 84.56 во точка 1 во одредбите под а) 
и б) царинската стапка: „И" се заменува со царинска стап-
ка: „5". 

Ва точка 2 во одредбата под 6) царинската стапка: 
„И" се заменува со царинска стапка: „Сл"; 

174) во тар. број 84.59 во наименувањето по зборот: 
„еден" се додава зборот: „друг". 

Во точката 4 уводната реченица се менува и гласи: 
„4) Машини и механички уреди за производство и 

преработка на гума или вештачки пластични ма-
си". 

Во точка 5 зборот: „индустрија" се заменува со збо-
ровите: „производство и преработка". 

Во точка 8 во одредбата под б) царинската стапка: 
„17" се заменува со царинска стапка: „Сл". 

Одредбата под к) се заменува со две нови одредби 
кои гласат: 

к) уреди за спалување на гас 
кај нафтните и гасните дупчотини Сл 

17"; л) други 
175) во тар. број 84.61 по точка 2 се додава нова точка 

3, која гласи: 
„3) Делови 10"; 

176) во тар. број 84.65 во наименувањето зборот: „не-
електрични" се заменува со зборот: „електрични"; 

177) во тар. број 85.03 во точката 2 зборовите: „(жива-
-цинк, сребро-цинк, никел-кадмиум)" се бришат; 

178) во тар. број 85.04 во точка 1 одредбата под б) се 
менува и гласи: 

„6) акумулатори алкални "; 
179) во тар. број 85.05 во точка 1 царинската стапка: 

„18" се заменува со царинска стапка „Сл"; 
180) во тар. број 85.11 во точка 1 во одредбата под а) 

по зборот: „капацитет" се додаваат зборовите: „на една 
шаржа". 

Во точка 2 одредбата под а) зборот: „заварување" се 
заменува со зборот: „наварување"; 

181) во тар. број 85.13 точка 1 на одредбата под 6) во 
одредбата под 1) зборовите: „СВ и слични" се бришат. 

Во одредбата под а) одредбата под 4 и во одредбата 
под 6) одредбата под 3, царинските стапки: „18" и „17" се 
заменуваат со царинската стапка „Сл"; 
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182) во тар. број 85.21 во точка 2 одредбата под а) се 
менува и гласи: 

„а) приемни и отпремни 
електронски цевки 15"; 

183) во тар. број 86.02 во тон. 2 и 3 царинската стапка: 
„15" се заменува со царинска стапка „Сл"; 

184) во тар. број 86.03 точка 3 во одредбата под а) ца-
ринската стапка: „15" се заменува со царинска стапка: 
„Сл"; 

185) во тар. број 86.09 точката 1 се менува и гласи: 
„1) Колски осни слогови, освен 

трамвајски 15" 
186) во точката 4 на забелешките кон глава 87 зборо-

вите: „во вообичаена форма на велосипеди за возрасни" се 
заменуваат со зборовите: „како нормални велосипеди"; 

187) во тар. број 87.02 во точка'1 одредбата под д) се 
брише. 

Досегашната одредба под ѓ) станува одредба под д). 
Во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) други возила за превоз на стоки или материјали, 

вклучувајќи ги и самоистоварните (кипери-дам-
пери);". 

Во истата точка одредбата под г) се менува и гласи: 
„г) санитетски возила 20"; 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 
188) во тар. број 87.03 точка 1 се менува 

и гласи: 
„1) За геолошки истражувања: 

а) за истражувања на нафта 
и гас Сл 

б) друго 15"; 
189) во тар. број 87.06 во точка 2 одредбата под и) во 

одредбите под 1 и 2 зборовите: „(отпресоци, одливки и от-
ковки)" се бришат. 

По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи: 
„3) Прибор: 

а) на моторни возила со 
носивост над 701 Сл 

б) на други моторни возила 15"; 
190) во тар. број 87.07 во точката 1) зборот: „Индус-

триски" се брише; 
191) во тар. број 87.10 точ. 1 до 3 се заменуваат со две 

нови точки, кои гласат: 
„1) Велосипеди 15 
2) Друго 18"; 

192) во глава 89 забелешката се менува и гласи: 
„Труп на брод, недовршен или некомплетен брод, 

составен, несоставен или раставен или комплетен брод, 
несоставен или раставен се распоредува во тар. број 89.01, 
ако нема суштествени катактеристики на брод од посебен 
вид."; 

193) во тар. број 89.02 во точката 1 зборовите: „600 
КС" се заменуваат со зборовите: „441,3 к ^ " ; 

197) во тар. број 90.10 во наименувањето по зборот: 
„еден", се додава зборот: „друг"; 

195) во тар. број 90Л6 во наименувањето зборовите: 
„машини за планирање" се заменуваат со зборовите: „апа-
рати за цртање", а зборот: „микрометри" - со зборовите: 
„микрометриски мерила". 

Во точка 1 во одредбата под а) пред зборот: „инстру-
менти" се додава зборот: „апарати,". 

Во истата точка во одредбата под б) во одредбата 
под 2 зборот: „микрометри" се заменува со зборовите: 
„микрометриски мерила". 

Во истата точка во одредбата под б) одредбата под 3 
се менува и гласи: 

„3) уреди за регистрирање на сила во вид на дијагра-
ми". 

Одредбата под в) се брише; 
196) во тар. број 90.17 во точка 3 одредбата под в) се 

менува и гласи: 
„в) ветеринарски апарати и прибор: 

1) инјекциски игли за една 
или повеќекратна употреба 10 

2) друго 10". 
Одредбите под г), д) и ѓ) се менуваат и гласат: 
„г) валвули за невро и кардио 

-васкуларна хирургија 10 
д) медицински инструменти и апарати, 

други: 
1) за инфузија, трансфузија или 

земање на помали извадоци 
на крв, за еднократна 
употреба 10 

2) инјекциски игли за една и 
повеќекратна употреба 10 

3) други 10 
ѓ) друго 10"; 
197) во тар. број 90.19 точка 2 одредбата под в) во од-

редбата под 4,пред зборот: „протези" се додава зборот: 
„забни"; 

198) во тар. број 90.24 точка 2 во одредбата под а) ца-
ринската стапка: „12" се заменува со царинска стапка: 
„Сл". 

Во одредбата под б) зборовите: „турбо и" се бришат; 
199) во тар. број 90.28 точка 1 одредбата под а) се бри-

ше. 
Досегашните одредби под б) и в) стануваат одредби 

под а) и б). 
Во точка 3 во одредбата под а) царинската стапка: 

„12" се заменува со царинска стапка: „Сл". 
Одредбата под г) се заменува со две нови одредби кои 

гласат: 
,,г) за истражување на нафта 

и гас Сл 
д) други 12"; 
200) во тар. број 91.01 во наименувањето по зборот: 

„други" се додава зборот: „лични"; 
201) во тар. број 91.03 во наименувањето зборот: 

„патни" се брише; 
202) во тар. број 92.12 во точка 2 во одредбата под а) 

зборот: „оригинален" се брише; 
203) во тар. број 95.08 во точката 3 царинската стап-

ка: „15" се заменува со царинска стапка: „Сл"; 
204) во називот на глава 96 зборовите: „пафтала од 

перје" се бришат; 
205) во точка 1 во одредбата под 13 на забелешките 

кон глава 97 зборовите: „и во форма на велосипеди за воз-
расни" се заменуваат са зборовите: „и изработени како 
нормални велосипеди"; 

206) во тар. број 97.01 во точката 1 зборовите: „со 
пречник на тркалата до 12" се бришат; 

207) Во тар. број 97.03 во точка 1 одредбата под в) се 
менува и гласи: 

„в) конструкциски сетови 15"; 
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По одредбата под в) се додава нова одредба под г), 
која гласи: 

,,г) друго 15"; 
208) во тар. број 97.06 наименувањето се менува и 

гласи: 
„Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, 

атлетика или за други спортови, како и за игри на отворен 
простор (освен предметите што се распоредуваат во тар. 
број 97.04)". 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) Лизгалки и тркалки (ролшуи), со чевли или без 

чевли: 
а) лизгалки со чевли 15 
б) лизгалки без чевли 15 
в) тркалки (ролшуи) со чевли 15 
г) тркалки (ролшуи) без чевли 15". 
Точка 10 се менува и гласи: 
„10) Друго 

209) во тар. број 98.04 точ. 3 и 4 се бришат. 
Досегашната точка 5 станува точка 3". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

54. 

55. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Служвен лист на СФРЈ", бр. 13/76 и 
74/80), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕ-

ГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на трошоците за преглед и типско испитување на мерила-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/79 и 74/82) во точка 4 
во „Тарифата на надоместите за преглед и за типско испи-
1 ување на мерилата", која е составен дел на таа одлука, во 
тарифниот број 5 во точка 3 бројот: „0,20" се заменува со 
бројот: „0,04". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
но т на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Е.п.бр. 16 
26 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 31 ја-
нуари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУ -
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИ-
ВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО 
1984 ГОДИНА И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КО-

РИСТЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА 
1. Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ да 

биде учесник во склучувањето на Општествениот договор 
за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата во 1984 година и за ус-
ловите и начинот на користењето на тие средства. 

2. Се определува Одборот за финансии на Соборот на 
републиките и покраините да учествува во постапката на 
подготовката на овој општествен договор и, откако ќе по-
стигне согласност со другите учесници, да го предложи 
текстот на предлогот на општествениот договор. 

Собрание на СФРЈ 

56. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-
вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ВОЗДУШЕН СООБ-

РАКАЈ 

1. За преминување на државната граница се опреде-
лува сезонски граничен премин за меѓународниот возду-
шен сообраќај-аеродромот „Мостар". 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе 
о 31 март 1984 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист На СФРЈ". 

Број 045-152/1-83 
31 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките 

и покраините 
Антун Бубиќ, е. р. 

Е.п.бр. 15 
26 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 
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57. 

Врз основа на член 347 точка 11 од Уставот на СФРЈ 
и член 212 од Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Д Е Л О В Н И К 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. УБОДНИ ЗАБЕЛЕШКИ 

Член 1 
Со овој деловник, во согласност со Уставот на СФРЈ 

и со сојузен закон, поблиску се уредуваат внатрешна! а ор-
ганизација и начинот на работа на Сојузниот извршен со-
вет (во натамошниот текст: Советот) и други прашања од 
значење за работата на Советот. 

Член 2 
Внатрешната организација и начинот на работата на 

Советот се уредуваат така што да се обезбедува колектив-
на работа, одлучување и одговорност и рамноправност на 
членовите на Советот во остварувањето на нивните права, 
должности и одговорности утврдени со Уставот на СФРЈ, 
и со сојузен закон. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОВЕ-

ТОТ 
1. Претседател на Сове!от 

Член 3 
Претседателот на Советот го претставува Советот, ја 

организира работата на Советот, се грижи за спроведува-
њето на прописите, актите, ставовите и заклучоците што 
ги донесува Советот, се грижи за применувањето на овој 
деловник и за остварувањето соработка на Сове 1 от со 
други органи и организации. 

Претседателот на Советот ги подготвува и свикува 
седниците на Советот, го предлага дневниот ред и пре!се-
лава на седниците на Советот, ги потпишува пропиете и 
други акти што ги донесува Советот. 

Во остварувањето на своите права и должности ут-
врдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон, претседате-
лот на Советот постапува и во согласност со овој делов-
ник. 

Член 4 
Претседателот на Советот се грижи за обезбедување 

на јавноста на работата на Советот и за известувањето на 
јавноста за работата на Советот, за спроведувањето на од-
говорност во работата на Советот, како и за остварување-
то на начелото за рамноправност на јазиците и писмата 
на народите и народностите на Југославија во работата на 
Советот. 

Член 5 

Претседателот на Советот се грижи за известувањето 
на Собранието на СФРЈ за работата на Советот, за состој-
бата во сите области на општествениот живот, за спрове-
дувањето на политиката што ја утврдило Собранието на 
СФРЈ и за извршувањето на сојузните закони и на други 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот на Советот се грижи за известувањето 
на Претседателството на СФРЈ за актуелните прашања од 
надлежноста на Советот, а особено за прашањата од оп-
што политичко значење за кои одлучува Советот. 

2. Потпре! села геди на Советот 
' Член 6 

Потпретседателите на Советот му помагаат на пре-
тседателот на Советот во вршењето на неговите права и 
должности. 

Потпретседателите на Советот се грижат, според за-
клучоците на Советот, за извршувањето на работите од 
надлежност на Советот и остваруваат работна координа-
ција на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации по прашањата што ќе ги определи Советот. 

Претседателот на Советот може да му довери на пот-
претседателот на Советот вршење на одделни работи што 
произлегуваат од неговата функција за претставување на 
Советот, како и на други работи во рамките на неговите 
права и должности. 

Член 7 
Потпретседателите на Советот го заменуваат претсе-

дателот на Советот во случај на негова отсутност или 
спреченост, според распоредот што ќе го утврди Советот. 

Потпретседателот на Советот, кога го заменува пре-
тседателот на Советот, ја свикува седницата на Советот, 
го предлага дневниот ред и претседава на седницата на 
Советот, ги потпишува прописите и другите акти што ги 
донел Советот на седницата на која претседавал и го заме-
нува во другите права и должности претседателот на Со-
ветот. 

3. Членови на Советот 

Член 8 
Членот на Советот, во вршењето на своите права и 

должности, му предлага на Советот претресување на од-
делни прашања од надлежност на Советот, му дава иници-
јатива на Советот за подготвување на сојузни закони и 
други прописи и општи акти за чие предлагање односно 
донесување е надлежен Советот, 

Советот е должен да се изјасни за секој предлог и 
иницијатива на член на Советот. 

Членот на Советот учествува во работата на работ-
ните тела на Советот во кои е именуван, а има право да 
учествува и во работата на работно тело на Советот на 
кое не е член. 

Член 9 
Член на Советот има право да биде известен од сојуз-

ните органи на управата, од сојузните организации и од 
стручните служби на Советот за прашањата од нивниот 
делокруг, потребни за вршењето на функцијата член на 
Советот. 

На членот на Советот, во роковите утврдени со овој 
деловник, му се доставуваат предлози за разгледување и 
одлучување на седница на Советот. 

На член на Советот, заради информирање, му се до-
ставуваат и други материјали доставени до Советот. 

Член 10 
Советот може да определи член на Советот да го пре-

тставува Советот во определени односи со странство или 
во земјата. 

Ако Советот определи член на Советот да го претста-
вува Советот во определени односи со странство, Советот 
за тоа му дава овластување односно го утврдува основот 
за водење на разговори. 

Ако Советот определи член на Советот да го претста-
вува во определени односи во земјата, Советот му дава ов-
ластувања и, ако е тоа потребно, утврдува насоки за него-
вата работа. 
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Член 11 
Членот на Советот лично е одговорен за својата ра-

бота и, во согласност со своите права и должности, за ра-
ботата и одлуките на Советот. 

Членот на Советот е должен да ги застапува ставови-
те на Советот во работите што ќе му ги довери Советот и 
е одговорен за тоа. 

Членот на Советот е одговорен пред Советот за на-
времено давање иницијатива и предлог за Советот за ре-
шавање на прашања во рамките на задачите што му ги до-
верил Советот. 

Членот на Советот го известува Советот за извршу-
вањето на задачите што му ги доверил Советот. 

Член 12 
За прашањата за имунитетот на членовите на Сове-

тот одлучува Советот на седница. 
За барањето од надлежниот орган Советот да одобри 

да се притвори, односно против член на Советот да се по-
веде кривична постапка, како и за извештајот на државни-
от орган за притворањето на член на Советот односно за 
поведувањето на кривична постапка против член на Сове-
тот кој не се повикал на имунитет, Советот решава на 
првата наредна седници по приемот на барањето односно 
на извештајот. 

По повод барањето на Советот да одобри да се при-
твори член на Советот односно против член на Советот да 
се одобри поведување на кривична постапка, Советот од-
лучува дали ќе даде одобрение, а по повод извештајот за 
притворањето на член на Советот односно за поведување 
на кривична постапка против член на Советот кој не се по-
викал на имунитет, Советот одлучува дали постапка га ќе 
продолжи односно дали решението за определување на 
притвор ќе остане во сила. 

Член 13 
На членовите на Советот им се издава легитимација. 
Легитимацијата содржи податоци за идентитетот на 

членот на Советот и констатација за имунитетските и дру-
ги права на членот на Советот. 

Легитимацијата важи за време траењето на мандатот 
на членот на Советот. 

На замениците на сојузните секретари односно на за-
мениците на претседателите на сојузните комитети им се 
издава легитимација која содржи податоци за идентите-
тот на заменикот на сојузниот секретар односно на заме-
никот на претседателот на сојузниот комитет. 

Легитимациите од ст. 1 и 4 на овој член ги потпишу-
ва претседателот на Советот. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за издава-
њето на легитимации од ст. 1 и 4 на овој член и за водење-
то евиденција за тие легитимации. 

4. Генерален секретар на Советот 
Член 14 

Генералниот секретар на Советот се грижи, според 
упатствата на претседателот на Советот и во согласност 
со овој деловник, за подготвувањето, донесувањето и ос-
тварувањето на програмите и плановите за работа на Со-
ветот, за доставувањето на предлози за разгледување и од-
лучување на Координапионата комисија на Советот, на 
работните тела на Советот, на меѓурепубличките комите-
ти и на Советот: му помага на претседателот на Советот 
во вршењето на неговите права и должности во врска со 
организирањето и подготвувањето на седниците на Сове-
тот и извршувањето на заклучоците на Советот и врши 
други работи во врска со работата на Советот утврдени со 
сојузен закон и со овој деловник, како и работи што ќе му 
ги доверат Советот и претседателот на Советот. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за навре-
меното доставување на заклучоците на Советот до сојуз-

ните органи на управата, до сојузните организации, до из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
и до други органи и организации; го следи извршувањето 
на заклучоците на Советот со кои се утврдени обврските 
на сојузните органи на управата и на сојузните организа-
ции спрема Советот и Собранието на СФРЈ, и за тоа ре-
довно го известува Советот и ги извршува заклучоците на 
Советот за кои ќе го задолжи Советот. 

Генералниот секретар на Советот го застапува Сове-
тот пред други органи и организации, по прашањата за 
кои ќе го овласти Советот. 

Генералниот секретар на Советот е наредбодавец за 
извршување на претсметката на Советот. 

Член 15 
Генералниот секретар на Советот редовно го известу-

ва Советот за текот на извршувањето на обврските на Со-
ветот спрема Собранието на СФРЈ и Претседателството 
на СФРЈ, му предлага на Советот преземање на мерки за 
извршувањето на обврските што произлегуваат од про-
грамите за работа и од заклучоците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и на Претседателството на СФРЈ, како и за 
унапредување на односите и соработката на Советот со 
Собранието на СФРЈ и со Претседателството на СФРЈ. 

Член 16 
Генералниот секретар на Советот присуствува на сед-

ниците на Советот и на седниците на Координационата 
комисија на Советот и има право да учествува во разгле-
дувањето на прашањата што се однесуваат на: организа-
цијата и начинот на работа на Советот, надлежноста на 
Советот да одлучува за одделни предлози, подготвеност 
на предлозите во согласност со овој деловник, задачите и 
работите што, според овој деловник, се во неговиот делок-
руг, како и на работата на стручните и други служби на 
Советот и може да му укаже на Советот на условите и 
можностите за извршувањето на одделен заклучок на Со-
ветот за чие извршување е одговорен тој. 

Член 17 
Генералниот секретар на Советот раководи со рабо-

тата на Генералниот секретаријат на Советот и во тој по-
глед има права и должности на функционер што раководи 
со сојузен орган на управата. 

Генералниот секретар на Советот е одговорен пред 
Советот за законита, ефикасна и квалитетна работа на Ге-
нералниот секретаријат на Советот. 

Генералниот секретар на Советот има заменик кој го 
заменува генералниот секретар на Советот во случај на 
негова отсутност или спреченост, со исти права и 
должности, и врши и други работи што ќе му ги доверат 
Советот и генералниот секретар на Советот. 

Член 18 
Генералниот секретар на Советот се грижи за чување-

то на државниот печат на СФРЈ и е одговорен за неговата 
употреба. 

Државниот печат се става врз актите определени со 
сојузен закон. 

За ставањето на државниот печат врз актите се соста-
вува записник. Записникот го потпишуваат генералниот 
секретар на Советот и овластено лице на органот што го 
донесува актот врз кој се става државниот печат. 

Член 19 
Генералниот секретар на Советот се грижи за издава-

њето на службени легитимации на функционерите и рако-
водните работници што ги назначува Советот, ги потпи-
шува легитимациите и се грижи за водењето евиденција за 
издадените легитимации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 
Член 20 

За разгледување на одделни прашања од надлежност 
на Советот, за усогласување на ставовите на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации за одделни 
предлози, иницијативи и барања доставени до Советот на 
разгледување и одлучување, за давање иницијативи за ре-
шавањето на одделни прашања од надлежност на Сове-
тот, за подготвување и утврдување на предлозите што се 
поднесуваат до Советот, и за организирање и преземање 
на активности заради поуспешно извршување на задачите 
и работите од надлежност на Советот, Советот има Коор-
динациона комисија, утврдена со сојузен закон, и формира 
свои постојани и повремени работни тела и југословенски 
делови на мешовити комитети, одбори и комисии за сора-
ботка со други држави и со меѓународни организации. 

1. Координационо комисија 
Член 21 

Координационата комисија, во извршувањето на за-
дачите утврдени со сојузен закон, по заклучок на Советот, 
на предлог од работните тела на Советот, по сопствена 
иницијатива или на иницијатива од претседателот, пот-
претседателот или на член на Советот: 

1) ги разгледува сите позначајни општествено-еко-
номски и политички прашања од надлежност на Советот 
и предлозите поднесени до Советот за решавање на тие 
прашања, зазема ставови за тие предлози и поднесува до 
Советот предлози на оцени, ставови или заклучоци; 

2) ја координира и насочува работата во врска со под-
готовките на седниците на Советот, обезбедува координа-
ција и усогласување на работа на постојаните и на другите 
работни тела на Советот во постапката за подготвување 
на седниците на Советот; разгледува, по потреба, различ-
ни предлози од работните тела на Советот за исто праша-
ње и поднесува до Советот свое мислење за тие предлози; 
оценува дали определен предлог за разгледување и одлу-
чување на седница на Советот е подготвен и аргументи-
ран така што Советот да може да ја донесе одлуката што 
се предлага; 

3) ја насочува и координира работата врз донесување 
на програмата за работа на Советот и ја обезбедува нејзин 
ната усогласеност со програмите за работа на соборите на 
Собранието на СФРЈ и на Претседателството на СФРЈ; ги 
утврдува нацртите и предлозите на програмата за работа 
на Советот и ги поднесува до Советот на разгледување и 
усвојување; го разгледува извршувањето на програмата и 
плановите на работата на Советот и одговорноста за неиз-
вршувањето на програмите и планираните задачи и во 
врска со тоа, поднесува предлози до Советот; 

4) ја координира и насочува работата на сојузните ор-
гани на упр&вата и на сојузните организации заради: на-
времено и квалитетно извршување на програмите и пла-
новите за работа, на ставовите и заклучоците на Собрани-
ето на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Сове-
тот, остварување и натамошно унапредување на односите 
и соработката меѓу сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации, на тие органи со други органи и орга-
низации во федерацијата, со органите на управата во ре-
публиките и автономните покраини, со асоцијациите на 
здружениот труд и со научните и стручните организации, 
како и заради јакнење на нивната самостојност и одговор-
ност во остварувањето на нивните функции утврдени со 
Уставот на СФРЈ и со сојузен закон; 

5) ја координира и насочува работата во Советот за-
ради обезбедување извршувањето на обврските и оствару-
вање соработка на Советот со Собранието на СФРЈ и из-

вестување на Собранието на СФРЈ за текот на разгледува-
њето на определени прашања во Советот, а посебно за 
подготвувањето на прописите и општите акти што ги до-
несува Собранието на СФРЈ; 

6) се грижи за остварувањето на соработката на Сове-
тот со Претседателството на СФРЈ, ги разгледува и ут-
врдува предлозите на ставови на Советот за материјалите 
што ги подготвуваат сојузните органи на управата по ба-
рање и за потребите на Претседателството на СФРЈ, и му 
дава иницијатива на Советот за одржување заедничка сед-
ница на Претседателството на СФРЈ и Советот; 

7) ги разгледува прашањата за соработката на Сове 
тот со органите на општествено-политичките организа-
ции во федерацијата, дава иницијатива и организира по-
литички консултации на Советот со тие органи за клучни-
те прашања од надлежност на Советот; 

8) ги разгледува прашањата на соработката на Сове-
тот со самоуправните организации и заедници во федера-
цијата и со научните и стручните организации во поглед 
на нивното вклучување во подготвувањето на предлози на 
Советот за најзначајните општествено-економски и поли-
тички прашања и го обезбедува учеството на Советот во 
работата на сојузните општествени совети; 

9) ги разгледува прашањата за соработка на Советот 
со извршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
и во рамките на тоа ја иницира, програмира, насочува и 
координира соработката со нив; 

10) по потреба организира пошироки консултации за 
давање помош на меѓу републичките комитети заради за-
брзување на усогласувањето на ставовите и изнаоѓање на 
соодветни решенија за неусогласените ставови; 

11) ја обезедува и остварува соработка на Советот со 
извршните совети на собранијата на републиките и со из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
во подготвувањето на законите и на други прописи и оп-
шти акти што Советот му ги предлага на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а кои се 
донесуваат врз основа на согласност на собранијата на ре-
публиките и собранијата на автономните покраини. 

Координационата комисија може за прашањата за 
кои ќе ја овласти Советот и на начинот утврден со овој де-
ловник, во согласност со начелните ставови на Советот и 
со утврдената политика во определена област, да зазема 
стаови, за што веднаш се известуваат сите членови на Со-
ветот. 

Координационата комисија ги утврдува предлозите 
на поединечни акти од надлежност на Советот во соглас-
ност со постапката утврдена со овој деловник, кога за тоа 
е овластена со пропис или со посебен заклучок на Сове-
тот. 

Предлозите на актите од став 3 на овој член се доста-
вуваат до сите членови на Советот. Ако во рок од два дена 
од денот на доставувањето на предлогот на актот ниеден 
член на Советот не изјави дека е несогласен со предлогот 
на актот, ќе се смета дека актот е донесен на седницата на 
Советот. Како ден на донесување на актот ќе се земе денот 
кога предлогот е утврден на седницата на Координацио-
ната комисија. 

Ако во рокот од став 4 на овој член еден или повеќе 
членови на Советот изјават несогласност со предлогот на 
актот или ако бараат предлогот на актот да се разгледа на 
седница на Советот, за предлогот на актот ќе се одлучи на 
седница на Советот. 

Член 22 
Координационата комисија ја сочинуваат претседа-

телот, потпретседателите и членовите на Советот што Со-
ветот ќе ги определи од редот на своите членови со тоа 
што во нејзиниот состав да бидат членови на Советот од 
сите републики и автономни покраини. 

Претседателот на Советот е претседател на Коорди-
национата комисија. 

Членовите на Советот се известуваат за денот, часот 
и местото на одржувањето на седниците на Координацио-
ната комисија и им се доставуваат предлози на дневните 
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редови и записници од седниците на Координационата ко-
мисија. 

Секој член на Советот има право да учествува во ра-
ботата на Координационата комисија. 

Член на Советот учест ува во работата на Координа-
ционата комисија кога таа разгледува прашања од делок-
ругот на органот односно на телото со кое раководи. 

Функционер што раководи со сојузен орган на упра-
вата или со сојузна организација, а не е член на Советот, 
може да биде повикан да учестува во работата на Коорли-
национата комисија кога ;аа разгледува прашања од де-
локругот на сојузниот ор1ан на управата односно на сојуз-
ната организација со која раководи. 

Член 23 
Седниците на Координационо™ комисија ги свикува 

претседателот на Координационата комисија по своја 
иницијатива, врз основа на заклучок на Советот или на 
предлог од член на Координационата комисија. 

Секој член на Советот може да даде иницијатива за 
свикување седница на Координационата комисија. 

Во отсутност или спреченост на претседателот, сед-
ница на Координационата комисија може да свика пот-
претседателот на Советот кој го заменува претседателот 
на Советот. 

Член 24 
Кога Координационата комисија разгледува праша-

ња во врска со остварувањето на односите и унапредува-
њето на соработката со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, на седницата на Координационага 
комисија се повикуваат и претседателите на извршните 
совети на собранијата на републиките и претседателите на 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни. 

Член 25 
Во поглед на подготвувањето и свикувањето седници 

на Координационата комисија, работата на седниците, на 
записниците, како и вршењето на стручните и админис-
тративните работи за потребите на Координацијата коми-
сија согласно се применуваат одредбите на член 39 и чл. 
42 до 44 од овој деловник. 

2. Постојани работни тела 

Член 26 
Советот како свои постојани работни тела формира 

комисии на Советот и посебни комисии на Советот. 

Член 27 
Работното тело на Советот разгледува прашања од 

надлежност на Советот во рамките на делокругот утврден 
со овој деловник. 

Работното тело на Советот може да разгледува и од-
делни прашања од делокругот на друго работно тело на 
Советот, ако е тоа значајно за извршувањето на неговите 
задачи или на задачите на Советот. 

Работните тела на Советот, во рамките на својот де-
локруг утврден со овој деловник, разгледуваат и прашања 
од областа на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

Член 28 
Работните тела на Советот меѓусебно соработуваат и 

ја усогласуваат својата работа по прашања што се однесу-
ваат на нивниот делокруг и при планирањето на својата 
работа ги утврдуваат прашањата што ќе ги разгледуваат 
две или повеќе работни тела и по тие прашања планираат 
одржување на заеднички седници. 

Член 29 
Работните тела на Советот работат во седници. 
Претседателот на работното тело на Советот се 

грижи за организирањето и подготвувањето на седница на 
работното тело, свикува седници на работното тело и пре-
слава на нив, го предлага дневниот ред на седницата и се 
I рижи за извршувањето на заклучоците на работното те-
ло. 

Претседателот на работното тело ги свикува седни-
ците на рабо т о т о тело во согласност со планот за работа 
на Советот, врз основа на заклучок на Советот, на предлог 
од претседателот на Советот или на членови на работно-
то тело и по своја иницијатива. 

Член на Советот, односно функционер што раководи 
со сојузен орган на управата односно со сојузна организа-
ција, може да даде иницијатива за свикување седница на 
работното тело и да предложи ставање на определено пра-
шање на дневен ред на седницата на работното тело. 

Ако претседателот на работното тело на Советот е 
спречен да свика седница и да присустува на седницата на 
работното тело, седницата ја свикува и на седницата пред-
седава член на работното тело на Советот одредот на 
членовите на Советот кого ќе го опредепи работното тело 
или претседателот на работното тело. 

К о м и с и и н а С о в е т о т 

Член 30 
Комисии на Советот се: 
1) Комисија за општествено-економски и политички 

систем; 
2) Комисија за планирање и развој; 
3) Комисија за текушта економска и социјална поли-

тика; 
4) Комисија за односи со странство; 
5) Комисија за кадровски, организациони и буџетски 

прашања; 
6) Комисија за одбранбени подготовки и општестве-

на самозаштита; 
7) Комисија за станбени прашања. 

Член 31 
Во делокругот на Комисијата за општествено-еко-

номски и политички систем, во рамките на надлежноста 
на Советот, спаѓаат: остварувањето и натамошниот раз-
вој на со Уставот на СФРЈ утврденото општествено-еко-
номско уредување и на единствените основи на општес-
твено-политичкиот систем, а особено остварувањето на 
уставната позиција на здружениот труд и натамошниот 
развој на социјалистичките самоуправни општествено-
-економски и политички односи; остварувањето и ната-
мошниот развој на делегатскиот систем и улогата на из-
вршните и управните органи во него; системот на проши-
рената репродукција, системот на општественото плани-
рање, основите на единствениот југословенски пазар, сис-
темот на економските односи со странство; системот на 
општонародната одбрана и општествената самозаштита, 
општествената заштита на самоуправните права и оп-
штествената сопственост, правниот систем, основите на 
општествениот систем на информирањето и основите на 
системот на јавното информирање, основите на системот 
на државната управа и основите на правосудниот систем. 

Член 32 
Во делокрмот на Комисијата за планирање и развој, 

во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: подготву-
вањето и остварувањето на долгорчните и среднорочните 
планови на развојот и на договорите за основите на долго-
рочните и среднорочните планови на развојот, како и дру-
ги прашања на развојната политика; подготвувањето на 
годишни плански документарна материјални, енергетски 
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и други биланси на Југославија; политиката за побрз раз-
вој на недоволно равиените републики и на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово финансирањето на феде-
рацијата; остварувањето и натамошниот развој на систе-
мот на општественото планирање, на системот на проши-
рената репродукција и на прашањата, за економските од-
носи со странство, кога е тоа од значење за утврдувањето 
или остварувањето на развојната политика, како и разгле-
дувањето на оЛделни прописи од становиште на нивното 
влијание врз развојната политика. 

Член 33 
Во делокругот на Комисијата за текушта економска и 

социјална политика, во рамките на надлежноста на Сове-
тот, спаѓаат: спроведувањето и обезбедувањето на оства-
рување на планските акти во текуштата година; подготву-
вањето, донесувањето и спроведувањето на прописи и 
мерки и преземањето на активности заради остварување 
на планските акти, а особено во областа на пазарот и це-
ните, финансиите, даночната политика, буџетот на федера-
цијата, надворешнотрговскиот и девизниот режим, изво-
зот и увозот, политиката на курсот на динарот и кредит-
ните односи со странсво; кредитно-монетарната политика 
и царинската и вонцаринската заштита; остварувањето на 
политиката од областа на општествените дејности од ста-
новиште на нивната материјална положба, а особено во 
областа на вработувањето и социјалната политика, како и 
разгледувањето на одделни прописи од становиште на ни-
вното влијание врз текуштите стопански движења. 

Член 34 
Во делокругот на Комисијата за односи со странство, 

во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: оствару-
вањето на економската, политичката, научно-техничката, 
воено-техничката, просветно-културната и информатив-
ната соработка на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија со други државни и меѓународни организа-
ции; изградбата на новиот меѓународниот економски по-
редок; планирањето и усогласувањето на меѓународната 
активност на Советот и на сојузните органи на управата и 
сојузните организации; прашањата во врска со положбата 
на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на привремена работа во странство и иселе-
ништвото; прашањата од областа на мирољубиво™ ко-
ристење на космосот и информативно-пропагандната ак-
тивност на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија спрема странство. 

Комисијата ш утврдува основите (платформите) за 
меѓународните средби, за заседанијата на југословенскиот 
дел на мешовитите комитети, одбори и комисии за сто-
панска, научна и техничка соработка на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со други држави и ме-
ѓународни организации и водењето на преговори и склу-
чувањето на меѓународни договори и го усвојува извешта-
јот од тие средби, заседанија и преговори, освен основите 
за склучувањето на меѓународни договори што ги ратифи-
кува Собранието на СФРЈ. Ако Комисијата оцени дека е 
неопходно на седница на Советот да се заземе став за оп-
ределено прашање или да се донесат соодветни заклучо-
ци, или ако одделен член на Советот побара таа основа 
(платформа) односно извештај да се разгледа на седница 
на Советот, ќе ги достави до Советот на разгледување. 

Во делокругот на Комисијата спаѓаат и соработката 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Советот за заемна економска помош (СЕВ), Европската 
економска заедница (БЕЗ), Европското здружение на сло-
бодната трговија (ЕФТА), Организацијата за економска 
соработка и развој (ОЕЦД) и меѓународните организации 
што се занимаваат со прашања на економскиот развој на 
земјите во развој; како и остварувањето на ставовите и од-
луките усвоени на собирите на неврзаните земји и на зем-
јите во развој. 

Комисијата го утврдува, врз основа на ставовите и 
насоките на Советот, предлогот за состав на делегациите 

за заседаниЈата на мешовитите комитети, комисии, одбо-
ри и нивни работни тела и предлогот за состав на делега-
циите за други меѓународни средби за кои Комисијата ги 
утврдува основите (платформите), како и трошоците за 
тие заседанија односно средби и трошоците на тие делега-
ции. 

Врз предлозите од став 4 на овој член се применува 
постапката утврдена во член 95 од овој деловник. 

Комисијата ги утврдува предлозите на одделни акти 
за доделување на материјална и друга помош на неврзани-
те земји, на земјите во развој и на ослободителните дви-
шења од средствата на Фондот на солидарноста со не-
врзаните земји и со земјите во развој, според постапката 
утврдена со овој деловник за донесување на одделни акти 
од надлежноста на Советот. 

Член 35 
Во делокругот на Комисијата за кадровски, организа-

циони и буџетски прашања, во рамките на надлежноста на 
Советот, спаѓаат: остварувањето на кадровската полити-
ка и кадровското оспособување на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации, на стручните и други 
служби на Советот и именувањето, назначувањето и раз-
решувањето на функционери и раководни работници во 
Советот, во сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, во стручните служби на. Советот и во дипло-
матските и конзуларните претставништва на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во странство и 
доделувањето на одликувања на сите функционери и ра-
ботници; организацијата и начинот на работа на сојузните 
органи на управата и сојузните организации; остварува-
њето и развојот на самоуправувањето во сојузните органи 
на управата, сојузните организации и стручните и други 
служби на Советот; остварувањето на принципот јавност 
на работата на Советот, на сојузните органи на управата и 
сојузните организации; располагањето со средствата во 
општествена сопственост со кои се користат органите на 
федерацијата, користењето на постојаната и текуштата 
буџетска резерва, како и други прашања што не се во де-
локугот на други комисии на Советот. 

Комисијата по постапката утврдена со овој деловник 
за донесување на одделни акти од надлежност на Советот 
ги утврдува предлозите на акти со кои: 

1) се дава согласност на општите акти за внатрешна-
та организација и за работата на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации и на општите акти за сис-
тематизацијата на задачите и работите во тие органи и 
организации, како и на општите акти за внатрешната ор-
ганизација и работата и на општите акти за систематиза-
ција на задачите и работите во стручните и другите 
служби на Советот; 

2) одлучува за располагањето со средствата во оп-
1п тео вена сопственост што ги користат органите на феде-
рација та: 

3) решава за приговорите на сојузните органи на уп-
равата, сојузните организации и стручните служби на Со-
ветот во поглед на користењето на просториите за работа, 
опремата и инвентарот на тие органи и организации; 

4) одлучува за жалбите на кандидатите за прием во 
работен однос врз основа најавен конкурс во сојузните ор-
гани, организации и стручни служби и за приговорите на 
работниците што му се поднесуваат на Советот; 

5) одлучува за користењето на средствата на текушг 
тата буџетска резерва и на резервата на девизи за потреби-
те на федерацијата до износот утврден со заклучок на Со-
ветот ; 

6) решава во управната постапка за прашања од над-
лежност на Советот. 

Член 36 
Во делокругот на Комисијата за .одбранбени подго-

товки и општествена самозаштита, во рамките на над-
лежноста на Советот, спаѓаат: спроведувањето на основи-
те на плановите и на подготвителните мерки за одбрана 
на земјата и на основите за подготовка на стопанството и 
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на општествените дејности за функционирање во војна; 
спроведувањето на одбранбени подготовки и остварува-
њето општествена самозаштита на Советот, на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации и на други 
органи и организации; планирањето, донесувањето и ос-
тварувањето на мерките на текуштата економска полити-
ка во областа на производството и прометот на воо-
ружување и воена опрема, како и остварувањето на еко-
номската и научно-техничката соработка со други земји 
во областа на вооружувањето и воената опрема. 

Член 37 
Во делокругот на Комисијата за станбени прашања, 

во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: про»ра-
мирањето и реализацијата на изградбата на станбени 
згради, станови и гаражи за членовите на Советот, заме-
ниците на сојузните секретари и замениците на претседа-
телите на сојузните комитети, функционерите и раковод-
ните работници што ги назначува Советот и за работни-
ците во сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации, во стручните и, други служби на Советот; распре-
делбата на станови за потребите на сојузните органи на 
управата и сојузните организации прибавени со средства 
од буџетот на федерацијата; доделувањето на користење 
семејни и службени станови и гаражи, односно гаражни 
места; користењето и управувањето со становите, станбе-
ните згради и гаражите наменети за потребите на функци-
онерите, раководните работници и работниците во Сове-
тот и во сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации. 

Комисијата, по постапката утврдена со овој деловник 
за донесување на одделни акти од надлежност на Советот, 
донесува акти со кои; 

1) се доделуваат на користење станови и гаражи на 
членовите на Советот, на замениците на сојузните секре-
тари и на замениците на претседателите на сојузните ко-
митети, на функционерите и раководните работници ш го 
ги назначува Советот; 

2) се доделуваат на привремено користење станови и 
гаражи (службени станови) на функционери и раководни 
работници; 

3) се врши распределба на станови, гаражи и гаражни 
места на одделни сојузни органи на управата и сојузни ор-
ганизации, на стручни и други служби на Советот - за по-
требите на работниците на тие органи, организации и 
служби; 

4) му се дава овластување на функционерот односно 
старешината на стручна и друга служба на Советот опре-
делен број станови и гаражи непосредно да им ги додели 
на работниците. 

Член 38 
Претседателите на комисии на Советот од член 30 на 

овој деловник ги именува Советот од редот на членовите 
на Советот. 

Членовите на комисиите на Советот ги именува Со-
ветот од редот на членовите на Советот, на функционери-
те што раководат со сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации и на нивните заменици што ги именува 
Собранието на СФРЈ, на функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата и сојузните организации , 
што ги именува Советот, генералниот секретар на Сове-
тот, како и од редот на другите функционери што ќе ги оп-
редели Советот. 

Комисиите на Советот имаат од 5 до 11 членови. 

Член 39 
Седниците на комисиите на Советот се одржуваат, по 

правило, во определен ден во седмицата. 
За денот, часот и местото на одржување на седниците 

на комисиите на Советот се известуваат членовите на ко-
мисиите. 

Кон известувањето за одржување на седница на коми-
сиите на Советот, на членовите на комисиите им се доста-
вуваат предлог на дневниот ред, предлози и други матери-
јали што се на дневен ред на седницата на комисиите. 

Членовите на Советот редовно се известуваат за де-
нот, часот и местото на одржување на седниците на коми-
сии ге на Советот чии членови не се и им -се доставуваат 
предлози на дневните редови и записници од седниците на 
тие работни тела. 

Предлогот на дневниот ред и материјалите од став 3 
на овој член му се доставуваат и на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на законодавството. 

Член 40 
Член на комисија на Советов сојузен секретар, пре-

тседател на сојузен комитет, функционер што раководи со 
сојузен орган на управата односно сојузна организација и 
генералниот секретар на Советот може во работата на ко-
мисијата да го заменува само неговиот заменик. По исклу-
чок, кога комисијата разгледува предлог на сојузен орган 
на управата односно на сојузна организација, член на ко-
мисијата може, додека се разгледува предлогот на тој ор-
ган односно организација, да заменува гфтсекретарот или 
помошникот на сојузниот секретар, претседателот на со-
јузниот комитет или функционерот што раководи со сојуз-
ниот орган на управата односно со сојузната организаци-
|а. 

На седница на комисија на Советот се повикуваат и 
претставници на сојузните органи на управата и сојузните 
организации од кои е побарано писмено мислење за одде-
лен предлог од дневниот ред на седницата. 

Кога се разгледуваат прашања во врска со остварува-
њето на односите и утврдувањето на соработката со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
од делокругот на комисиите на Советот, на седниците на 
комисиите можат да се повикуваат и претставници на тие 
изит-шии совети. . ^ 

На седница на комисија на Советот се повикуваат 
претставници на предлагачите, што ги изнесуваат ставо-
вите на органот односно организацијата за прашањето 
што се разгледува на седницата на комисијата и, по потре-
ба, даваат дополнителни објасненија и образложенија. 
Претставникот на предлагачот учествува во работата на 
комисијата додека се разгледува односниот предлог. 

На седници на комисиите на Советот, заради учество 
во работата на комисиите, можат да се повикуваат и пре-
тставници на самоуправните организации и заедници, пре-
тставници на органите на општествено-политичките орга-
низации и на други органи, организации и здруженија во 
федерацијата, како и поединци од редот на стручните и на-
учните работници. 

Член 41 
Ако сојузен орган на управата односно сојузна орга-

низација во постапката на подготовка на предлогот за 
разгледување и одлучување на седница на Советот побара 
од комисијата на Советот да даде мислење за определено 
начелно прашање, комисијата во рамките на својот делок-
руг, ќе го разгледа тоа прашање и својот став односно 
мислење ќе го достави до подносителот на барањето. 

Член 42 
За текот на седниците на комисиите на Советот се во-

ди записник. 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат на за-

писникот на седницата на Советот сообразно се примену-
ваат и за записниците на седниците на комисиите на Сове-
тот. 

Член 43 
Комисиите на Советот работат во согласност со овој 

деловник, а можат да донесат и деловник за својата рабо-
та. 
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Во поглед на подготвувањето и свикувањето на сед-
ници на комисиите на Советот, утврдувањето на дневниот 
ред и работата на седниците, сообразно се применуваат 
одредбите од овој деловник што с.е однесуваат на седници-
те на Советот. 

* 

Член 44 
Вршењето на стручни и административни работи 

потребите на комисиите на Советот го обезбедува 1ене 
ралниот секретар на Советот. 

Член 45 
Комисијата на Советот има секретар. 
Секретарот на комисијата на Советот: ги подготвува 

според упатствата на претседателот на комисијата на Со-
ветот, седниците на комисијата; ги изработува извештаи-
те, записниците и другите материјали од седницата на ко-
мисијата; го следи извршувањето на програмите и плано-
вите за работа и на заклучоците на Советот во областа 
што спаѓа во делокругот на комисијата и за тоа го измес-
тува претседателот на комисијата и генералниот секреЈар 
на Советот; го следи извршувањето на заклучок на Сове-
тот во однос на комисијата; врши и други стручни работи 
за потребите на комисијата. 

Секретарот на комисијата на Советот за својата ра-
бота му одговара на претседателот на комисијата и на ге-
нералниот секретар на Советот. 

П о с е б н и к о м и с и и н а С о в е т о т 
Член 46 

Посебни комисии на Советот се: 
1) Комисија за нуклеарна енергија; 
2) Комисија за научно-технолошки развој; 
3) Комисија за односи со верските заедници. 

Член 47 
Во делокругот на Комисијата за нуклеарна енергија, 

во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: долго-
рочната политика на развојот и користењето на нуклеар-
ната енергија и технологија во земјата; заштитата од јо-
низирачки зрачења; програмирањето и планирањето на 
развојот на нуклеарната енергија и технологија во репуб-
ликите и автономните покраини од становиштето на ни-
вната усогласеност со развојот на енергетските потенција-
ли на земјата и со договорените основи на долгорочната 
политика за развој на нуклеарна енергетика; разгледува-
њето на состојба на нуклеарните суровини и нуклеарните 
горива и на плановите за истражување на нуклеарни суро-
вини и за други нуклеарни истражувања; трансферот на 
нуклеарната технологија од странство; состојбата на кад-
рите за работа во областа на нуклеарната енергија и на 
програмите за нивно образование; разгледувањето на 
предлози на сојузни закони, други прописи и општи акти 
од областа на нуклеарната енергија; остварувањето на со-
работка на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија со други држави и меѓународни организации во об-
ласта на нуклеарната енергија и технологија, како и об-
врските што произлегуваат од меѓународните договори; 
други прашања во врска со користењето и развојот на нук-
леарната енергија. 

Комисијата за нуклеарна енергија, во рамките на сво-
јот делокруг, ги разгледува платформите и го предлага 
составот на делегациите за водење на преговори со стран-
ски држави и меѓународни организации и за склучување 
на договори со странски држави и меѓународни организа-
ции Комисијата ги разгледува предлозите за одржување 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
меѓународни конференции, го одобрува одржувањето на 
симпозиуми и на други стручни состаноци, како и учество-
то на претставници на државните органи на такви соста-
ноци и, по потреби, ги утврдува ставовите што тие пре-
тставници ќе ги застапуваат на тие состаноци. 

Комисијата ги утврдува ставовите за водење на ин-
формативно-стручните разговори на југословенските ек-
сперти и на стручните групи со странските партнери за 
меѓусебната соработка и го определува нивниот состав. 

Член 48 
Претседателот на Советот е претседател на Комиси-

ја! а за нуклеарна енергија. 
Претседателот на Комисијата има заменик кого го 

именува Советот од редот на членовите на Советот. 
Бројот на членовите и составот на Комисијата ги ут-

врдува Советот. 
Член 49 

< 
Во рамките на Комисијата за нуклеарна енергија се 

формира поткомисија за текушти прашања. 
( о ле 10ВНИК0 1 на Комисијата поблиску се утврдува-

ат работите што ќе ги врши Поткомисијата за текушти 
прашања, составот и начинот на работата на Поткомиси-
јата. 

Член 50 
Во делокругот на Комисијата за научно-технолошки 

развој во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: 
формирањето на заедничка стратегија и на политика на 
технолошкиот развој како интегрален дел на стратегијата 
и на политиката на стопанскиот и општествениот развој; 
стратегијата на вклучувањето на југословенското стопан-
ство во меѓународната поделба на трудот, тргнувајќи од 
се поголемата поврзаност и меѓузависност на работата во 
светски размери, а со ориентација кон што поуспешно 
рамноправно вклучување во светските технолошки проце-
си,кон се поголема кооперација и заеднички вложувања; 
изборот на алтернативи за оптимален развој на сопстве-
ните технологии и намалување на технолошката завис-
ност на југословенското стопанство и обезбедување на ус-
лови за нивна реализација, како и за применување на науч-
ните достигања во светот во согласност со целите на оп-
штествено-економскиот развој; општествените аспекти на 
технолошкиот развој; подобрувањето на условите и по-
ттикнувањето за оспособување на кадрите и усовршување 
на нивното технолошко знаење заради креирање на нови 
технологии; изборот на приоритетни правци на техно-
лошкиот развој и обезбедувањето на услови за нивна реа-
лизација; унапредувањето и усогласувањето на организи-
раноста и насоченсота на научните, образовните, инфор-
мационите и технолошките организации и заедници и ни-
вното дејствување; утврдувањето на критериумите и по-
стапките за увоз на нова технологија; утврдувањето на 
поттикнувачките мерки за иновативни дејности; обезбеду-
вањето на соработка, координација и уедначување на на-
порите на сојузните органи и организации и на самоуправ-
ните организации и заедници заради остварување на стра-
тегијата и политиката на технолошкиот развој; унапреду-
вањето и координирањето на информативната мрежа и 
размената на информации од областа на науката и техно-
логијата; правната регулатива во областа на технологија-
та, стандардизацијата, унификацијата, квалитетот на про-
изводите, патентите и лиценците. 

Член 51 
Претседателот на Комисијата за научно-технолошки 

развој го именува Советот од редот на своите членови. 
Бројот на членовите и составот на Комисијата за на-

учно-технолошки развој ги утврдува Советот. 

Член 52 
Во рамките на Комисијата за научно-технолошки 

развој можат да се формираат поткомисии за одделни об-
ласти на технолошкиот развој. 

Со деловникот на Комисијата за научно-технолошки 
развој поблиску се утврдуваат работите што ќе ги вршат 
пот комисиите, и составот и начинот на работата на потко-
мисиите. 
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Член 53 
Во делокругот на Комисијата за односи со верските 

заедници, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: 
остварувањето џа политиката од областа на односите ме-
ѓу државата и верските заедници; усогласувањето и дого-
варањето на мерки, активности и прописи на републиките 
и автономните покраини со кои се обезбедуваат основите 
и единството на политиката во односите меѓу државата и 
верските заедници; остварувањето на меѓународна сора-
ботка со соодветни органи на други држави во оваа об-
ласт; претставувањето на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во односите со меѓународните вер-
ски организации, органи и сојузи и вршењето на други ра-
боти што се од значење за унапредувањето на развојот на 
односите меѓу државата и верските заедници. 

Член 54 
Претседателот на Комисијата за односи со верските 

заедници го именува Советот од редот на членовите на 
Советот. 

Бројот на членовите и составот на Комисијата за од-
носи со верските заедници ги утврдува Советот. 

Член 55 
Врз работата на посебните комисии од член 46 на 

овој деловник сообразно се применуваат одредбите ол 
овој деловник што се однесуваат на работата на комисии-
те на Советот, како и на правата и должностите на секре-
тарите. 

Посебните комисии од член 46 на овој деловник до-
ставуваат до Советот свои предлози, ставови, мислења, 
оцени и иницијативи, а можат да ги доставуваат и до со-
јузните органи и организации, до републичките односно 
покраинските органи и организации, до самоуправните 
организации и заедници и до други заинтересирани орга-
низации и заедници. 

Комисиите од став 1 на овој член донесуваат делов-
ник за својата работа. 

3. Повремени работни тела на Советот 

Член 56 
За вршење на определени задачи или работи од своја-

та надлежнсот Советот може, по потреба, да формира по-
времени работни тела (работни групи, комисии и ел.). 

Задачите, составот и начинот на работа на работните 
тела од став 1 на овој член се определуваат со актот за ни-
вното формирање. 

4. Југословенски дел на мешовити комитети, 
одбори и комисии 

Член 57 
Заради унапредување и развој на соработката со од-

делни земји и следење на извршувањето на меѓународните 
договори во областа на стопанството, научно-техничката 
и друга соработка со други држави и меѓународни органи-
зации, со кои се предвидува формирање на мешовити те-
ла, Советот, согласно со одредбите на маѓународните до-
говори, формира југословенски дел на мешовит комитет, 
одбор или комисија. 

Југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор 
или комисија за соработка со други држави и меѓународни 
организации ги разгледува, пред доставувањето до Сове-
тот, предлозите на основи (платформи) за заседанието на 
тој комитет, одбор или комисија, како и извештаите од 
тие заседанија. 

Организацијата, работата, составот и другите праша-
ња од значење за работата на југословенскиот дел на ме-
шовитите комитети, одбори или комисии за соработка со 
други држави и меѓународни организации се уредуваат со 
посебна одлука на Советот. 

5. Советодавни тела на Советот 

Член 58 
Советот може да формира совети и комисии како со-

ве тодавни тела на Советот, чиишто делокруг, состав, ов-
ластувања ^одговорност се уредуваат со посебни одлуки 
на Советот. 

Член 59 
Советодавните тела на Советот се должни програми-

те за својата работа да ги усогласуваат со работата на Со-
ветот. 

Советодавните тела на Советот разгледуваат праша-
ња од својот делокруг, и за тоа му доставуваат на Советот 
свои стручни мислења. 

Член 60 
Советот ги разгледува предлозите и мислењата на со-

ветодавните тела што до Советот навремено се доставени 
по барање на Советот или се подготвени по иницијатива 
на тие тела. 

Мислењата на советодавните тела на Советот дадени 
на сојузните органи на управата и на сојузните организа-
ции Советот ќе ги разледа кога прашањето за кое им е да-
дено мислење на тие органи и организации ќе се разгледу-
ва на седницата на Советот. 

IV. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 
Член 61 

Заради организирано, квалитетно и ефикасно оства-
рување на своите функции, Советот донесува годишни 
програми и тримесечни и месечни планови за својата ра-
бота, а може да донесе и посебни програми и планови за 
прашања од својата надлежност. 

Со програмата за работа на Советот се утврдуваат 
основните задачи на Советот за периодот за кој програма-
та се донесува, како и роковите и начинот на извршување 
на задачите утврдени со програмата. 

Програмата за работа на Советот се состои од темат-
ски дел, законодавен дел и дел со кој се утврдуваат средби-
те на членови на Советот со членови на влади, односно на 
соодветни органи од други држави и меѓународни органи-
зации. 

Член 62 
Тематскиот дел на програмата за работа на Советот 

ги содржи најзначајните и најактуелните задачи за опреде-
лен период што произлегуваат од уставната одговорност 
на Советот за состојбата во сите области на општествени-
от живот во рамките на правата и должностите на федера-
цијата, за спроведувањето на утврдената политика и из-
вршувањето на сојузните закони и на други прописи и оп-
шти акти на Собранието на СФРЈ, како и задачите и об-
врските што за Советот произлегуваат од програмите за 
работа на соборите на Собранието на СФРЈ и од програ-
мата за работа на Претседателството на СФРЈ. 

Законодавниот дел на програмата за работа на Сове-
тот содржи преглед на законите, други прописи и општи 
акти што произлегуваат од програмите за работа на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, а за кои како предлагач е оп-
ределен Советот, како и на прописи и други општи акти 
што Советот ги донесува во рамките на својата над-
лежност. 

Делот од програмата за работа на Советот со кој се 
утврдуваат меѓународните средби на членовите на Сове-
тот, ги опфаќа меѓународните посети и средби на членови-
те на Советот и на замениците на сојузните секретари и на 
претседателите на сојузните комитети, на функционерите 
кои раководат со сојузни органи на управата и сојузни ор-
ганизации, како и на претседателите на југословенскиот 
дел на мешовитите комитети, одбори или комисии за со-
работка со други државни и меѓународни организации. 
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Во тематскиот и законодавниот дел на програмата за 
работа се утврдуваат прашањата што пред седницата на 
Советот ги разгледува определено советодавно тело на 
Советот. 

Член 63 
Нацртот и предлогот на тематскиот дел од програ-

мата за работа на Советот ги подготува генералниот сек-
ретар на Советот, во соработка со сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации. 

Нацр(01 и предлогот на законодавниот дел од про-
грамата за работа на Советот ги подготвува сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на законодавството, 
во соработка со сојузните органи на управата и сојузните 
организации. 

Нацртот и предлогот на делот од програмата за ра-
бота на Советот со кој се утврдуваат меѓународните сред-
би на членовите на Советот ги подготвува сојузниот орган 
на управата надлежен за надворешни работи, во соработ-
ка со соодветните сојузни органи на управата и сојузните 
организации. 

Нацртот и предлогот на ориентациониот план за за-
седанија на мешовитите комисии, кој претставува прилог 
кон делот од програмата за работа на Советот, со кој се 
утврдуваат меѓународните средби на членовите на сове-
тот, ги подготвува сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на надворешната трговија. 

Член 64 
Нацрт-програмата за работа на Советот за идната 

година ја утврдува Координационата комисија на Сове-
тот, најдоцна до 31 октомври текушта^ година. 

Нацрт-програмата за работа на Советот утврдена на 
седница на Координационата комисија се доставува на 
мислење до Собранието на СФРЈ, Претседателството на 
СФРЈ, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југос-
лавија, сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции, Народната банка на Југославија, Службата за оп-
штествено книговодство на Југославија, Интересната за-
едница Југославија за економски односи со странство, 
до Сојузната заедница за работи на цените и до сојузните 
општествени совети. 

Член 65 
Предлог -програмата за работа на Советот за идната 

година ја утврдува Координационата комисија и најдоцна 
до 15 декември текуштата година ја поднесува до Советот 
заради усвојување. 

Член бб 
Советот донесува тримесечни и месечни планови за 

работа. 
Со тримесечниот план за работа на Советот поблис-

ку се утврдуваат задачите од програмата за работа на Со-
ветот и другите актуелни и текушти задачи од надлежнос-. 
та на Советот, и се определува начинот на извршување на 
тие задачи, роковите за нивното извршување и носителите 
на работите. 

Со тримесечниот план за работа поблиску се разра-
ботуваат и обврските спрема соборите на Собранието на 
СФРЈ и Претседателството на СФРЈ. 

При поднесувањето на предлогот на месечниот, од-
носно на тримесечниот план за работа, генералниот секре-
тар на Советот го известува С о в е т о т ^ извршувањето на 
планот за работа во претходниот месец, односно триме-
сечје. 

Член 67 
Со месечните планови за работа на Советот се ут-

врдуваат термините за одржување на седниците на Сове-
тот и предлозите, иницијативите и барањата што ќе се 
разгледуваат на одделни седници. 

Член 68 
Тримесечните и месечните планови за работа на Со-

ветот се донесуваат најдоцна десет дена пред почетокот на 
периодите за кои се донесуваат тие планови. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за изра-
ботката на плановите за работа на Советот. 

Член 69 
Сојузните органи на управата, односно сојузната ор-

ганизација ако смета дека престанала потребата која од 
задачите утврдени со програмата и со планот за работа на 
Советот да се разгледува или дека не може да се изврши 
некоја од тие задачи, за тоа ќе го извести Советот. 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции се должни навремено да го известат Советот за об-
врските од програмата и плановите за работа на Советот, 
односно по заклучоците на Советот, што не можат да ги 
извршат во утврдените рокови, како и да ги наведат при-
чини те за тоа. 

Советот ќе ги разгледа известувањата од ст. 1 и 2 на 
овој член и за истите ќе заземе став. 

V. ПРЕДЛОЗИ, ИНИЦИЈАТИВИ И БАРАЊА ЗА РАЗ-
ГЛЕДУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА 

СОВЕТОТ 
Член 70 

Советот разгледува одделни прашања и одлучува за 
^ истите врз основа на предлозите што согласно со програ-
мите и плановите за работа на Советот или по сопствена 
иницијатива, му ги упатуваат предлагачите од член 71 на 
овој деловник, како и врз основа на предлозите, иниција-
тивите или барањата што му ги упатува Собранието на 
СФРЈ или Претседателството на СФРЈ. 

Член 71 
Предлози за разгледување и одлучување на седница 

на Советот поднесуваат: членовите на Советот, Коорди-
национата комисија на Советот, постојаните и повремени-
те работни тела на Советот, сојузните органи на управата, 
сојузните организации, советодавните тела на Советот и 
самостојните стручни служби на Советот. 

Предлози за разгледување и одлучување на седница 
на Советот можат до поднесат и: 

1) Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, Сојузната заедница за работи на це-
ните, Народната банка на Југославија, Стопанската комо-
ра на Југославија, Службата за општествено книговодство 
на Југославија и координационите одбори за одделни об-
ласти од стопанството и општествените дејности; 

2) органите на општествено-полигичките организа-
ции во федрацијата4; 

3) извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни; 

4) Сојузниот суд, Сојузното јавно правобранител-
ство, Сојузното јавно обвинителство и Сојузниот општес-
твен правобранител на самоуправувањето. 

' Сојузен орган на управата, односно сојузна организа-
ција во состав на сојузен секретаријат, односно на сојузен 
комитет, пред доставувањето на предлогот до Советот 
прибавува и кон предлогот доставува мислење од сојузни-
от секретаријат, односно од сојузниот комитет во чиј сос-
тав е. Сојузниот секретаријат, односно сојузниот комитет 
е должен до органот на управата, односно до организаци-
јата во состав, по бараното мислење да го достави во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

Предлогот што му се доставува на Советот на раз-
гледување и одлучување го потпишува функционерот кој 
раководи со органот, односно со организацијата од која 
потекнува предлогот или неговиот заменик.. 
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Член 72 
Предлози за назначување односно разрешување на 

функционерите кои раководат со сојузен орган на управа-
та, односно со сојузна организација и на нивните замени-
ци, за чие назначување, односно разрешување е надлежен 
Советот, поднесува претседателот на Советот. 

Претседателот' на Советот поднесува предлози и за 
назначување, односно за разрешување од должноста на ге-
нералниот секретар на Советот, на заменикот на генерал-
ниот секретар, на старешината кој раководи со стручната 
служба на Советот за персонални работи и со стручната 
служба на Советот за одбранбени подготовки. 

Комисијата за кадровски, организациони и буџетски 
прашања му поднесува на Советот предлози за назначува-
ње, односно разрешување од должноста на старешините 
кои раководат со самостојните стручни служби на Сове-
тот. п ' 

Предлог за назначување, односно разрешување од 
должноста на функционер кој раководи со сојузен орган 
на управа односно сојузна организација во составот на со-
јузен секретаријат односно сојузен комитет, поднесува со-
јузниот секретар, односно претседателот на сојузниот ко-
митет во чиј состав е односниот сојузен орган на управа-
та, односно сојузна организација. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган на упра-
вата односно сојузна организација поднесува .предлог за 
назначување односно разрешување од должноста на рако-
водни работници во сојузниот орган на управата, односно 
сојузната организација со која раководи, а старешината 
на самостојната стручна служба на Советот - предлог за 
назначување, односно разрешување од должноста на рако-
водните работници во тие служби. 

Предлог за назначување, односно разрешување од 
должноста на раководните работници во Генералниот сек-
ретаријат на Советот поднесува генералниот секретар на 
Советот. 

Член 73-
Предлогот за разгледување и одлучување на седница 

на Советот се поднесува во форма на: 
1) предлог за донесување закон, нацрт-закон, пред-

лог-закон, друг пропис или општ акт што Советот му ги 
поднесува на Собранието на СФРЈ на разгледување и ус-
војување; 

2) предлог на уредба, на други прописи или општи 
акти што Советот ги донесува во рамките на својата над-
лежност; > 

3) предлог на оцени, ставови, насоки или заклучоци 
на Советот за определено прашање; 

4) нацрт односно предлог на буџетот на федрацијата 
и на завршната сметка на буџетот на федерацијата; 

5) предлог за склучување на општествен договор, до-
говор или самоуправна спогодба; 

6) предлог на програма или на план за раобта што 
Советот ги донесува, односно му ги предлага на Собрани-
ето на СФРЈ; 

7) предлог на плански акти; 
8) предлог за водење на меѓународни преговори, за 

прифаќање на иницијатива за меѓународни средби во зем-
јата или во странство и предлог на основот за водење пре-
говори и склучување на меѓународни договори со други 
држави и меѓународни организации; 

9) извештај за состојбата во одделни области на оп-
штествениот живот, за спроведувањето на утврдената по-
литика и за извршувањето на сојузните закони, други про-
писи и општи акти на Собранието на СФРЈ, за работата 
на сојузните органи на управата и сојузните организации 
и на стручните служби на Советот, за извршените меѓуна-
родни преговори и други средби и за склучените меѓуна-
родни договори, како и на други извештаи што се подне-

суваат до Советот врз основа на сојузен закон, заклучоци 
на Собранието на СФРЈ, односно на Советот или на ини-
цијатива од сојузниот орган на управата, односно сој> зна-
та организација; 

10) барање за доделување средства од текуштата бу-
џетска резерва на буџетот на федерацијата; 

11) предлог-решение и други поединечни акти што ги 
донесува Советот во рамките на својата надлежност. 

Член 74 
Предлогот за донесување закон, нацрт-закон и пред-

лог-законот и нацртот, односно предлогот на друг пропис 
или општ акт што Советот му поднесува на Собранието 
на СФРЈ, се подготвуваат во согласност со одредбите од 
деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ и од. 
овој деловник. 

Кон предлог-уредбата, друг Аропис или општ акт 
што Советот ги донесува, предлагачот е должен да доста-
ви образложение. 

Образложението на законот односно на друг пропис 
особено содржи: уставен основ, а за подзаконските акти и 
законски основ за донесување на прописот; причини и по-
треба од донесување на прописот, поблиско објаснение на 
основните правни решенија што со прописот се предлага-
ат; оцена на очекуваните ефекти од предложените правни 
решенија во прописот и на нивното влијание врз матери-
јалните и општествените односи; приказ на начинот на 
обезбедување на спроведувањето на прописите и на одго-
ворноста за неговото спроведување; приказ на начинот на 
подготвување на прописот, учество на научни и стручни 
организации во подготвувањето на прописот; приказ на 
извршената соработка со самоуправните организации и 
заедници, со надлежните органи на. републиките и авто-
номните покраини и со заинтересираните органи и орга-
низации во федерацијата; преглед на позначајните мисле-
ња и предлози на заинтересираните органи што предлага-
чот не ги усвоил и причините поради кои не ги прифатил и 
предлог на можни алтернативни решенија. 

Кон предлог-прописот предлагачот е должен да до-
стави до Советот и текст на одредбите на важечкиот про-
пис што се менуваат, односно дополнуваат, ако се предла-
га измена, односно дополнение на важечкиот пропис. 

Член 75 
Предлогот на оцените, ставовите, насоките или за-

клучоците на Советот за определено прашање мора да би-
де во согласност со утврдените права и должности и на 
федерацијата и со одговорностите и надлежноста на Сове-
тот. 

Образложението на предлогот од став 1 на овој член 
содржи: правен основ, оцена на состојбата и причини по-
ради кои се предлага разгледување на односниот предлог; 
начин на извршување на заклучоците, ставовите и насоки-
те,што се предлагаат; процена на ефектите врз материјал-
ните и општествените односи. 

Предлозите од став 1 на овој член, заедно со образ-
ложението, не можат да бидат пообемни од 10 страници. 
Кон тие предлози можат како информативно-документа-
циона основа да се предложат анализи, извештаи, елабо-
рати, информации и други аналитичко-студиски материја-
ли, што се доставуваат за седницата на Советот ако пред-
лагачот тоа изречно го бара. 

Член 76 
Предлогот на основата за водење преговори и за 

склучување меѓународни договори со други држави и со 
меѓународни организации содржи: правен основ; оцена на 
состојбата на односите со односната странска држава или 
меѓународна организација; причини поради кои се пред-
лага поведување, односно склучување на меѓународни до-
говора или одржување на меѓународни средби; основни 
прашања за кои ќе се водат преговори и ставови што ќе ги 
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застапува југословенската делегација; податоци за финан-
сиските средства потребни за реализација на договорот и 
начинот на нивното обезбедување; оцена за тоа дали од 
меѓународните договори произлегуваат обврски за една 
или повеќе републики, односно автономни покраини и да-
ли има потреба од измена, односно дополнение на важеч-
ките закони или од донесување нови закони, како и ставо-
ви и мислења на заинтересираните органи за оправданос-
та на склучувањето на договорот. Предлогот го содржи и 
составот на делегацијата за водење на преговорите и пре-
тсметката на трошоците за работата на делегацијата. 

Кон предлогот за склучување на меѓународен дого-
вор, предлагачот ќе го достави и текстот на меѓународни-
от договор чиешто склучување се предлага. 

Предлагачот е должен кон предлогот од став 1 на 
овој член да достави мислење од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за надворешни работи и мислења од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи ќа законодав-
ството. 

Предлогот за водење на преговорите и за склучување 
на меѓународниот договор не може да биде поголем од 10 
страници. 

Член 77 
Извештајот што му се поднесува на Советот на раз-

гледување содржи и предлог на заклучоци и оцени што 
Советот треба да донесе. ч * / 

Извештајот треба да биде прегледен и концизен и да 
ги содржи основните прашања на кои се однесува. 

Член 78 
Кон предлозите за разгледување и одлучување на 

седница на Советот од член 73 на овој деловник, сојузните 
органи на управата, сојузните организации, како и самос-
тојните стручни служби на Советот, доставуваат до Сове-
тот и мислења од заинтересираните сојузни органи на уп-
равата и сојузни организации. 

Доколку спроведувањето на предложениот сојузен 
пропис, друг општ акт или мерка бараат материјални из-
датоци или организациони и други решенија, предлагачот 
кон прописот односно друг општи акт или мерка ќе подне-
се податоци за височината на средствата потребни за 
спроведувањето на тие прописи, акти или мерки, ќе ги 
предложи изворите од кои ќе се обезбедат потребните 
средства и ќе укаже на организационите и други мерки 
што треба да се преземат. 

Органите и организациите од став 1 на овој член што 
подготвуваат нацрти, односно предлози на прописи, се 
должни претходно да ги достават на мислење до сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на законодав-
ството, како и до сојузниот орган на управата надлежен за 
работи ца правосудството - кога се во прашање прописи 
со кои се предвидуваат казнени одредби за дејствија со 
кои се повредуваат сојузни прописи, и до сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите - во случа-
јот од став 2 на овој член, а кога се во прашање предлози 
на прописи на акти и на други мерки со кои се обезбедува 
остварување на општествениот план на развојот во текуш-
тата година - и до сојузната организација надлежна за ра-
боти на општественото планирање. 

Органите, односно организациите од став 3 на овој 
член се должни бараното мислење да го достават во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

По исклучок од одредбата на став 4 од, овој член, ако 
се во прашање предлози за донесување на закон, нацрт-за-
кони, односно предлози на закони или на други сојузни 
прописи или општи акти со кои се уредуваат прашањата 
на системот или други посложени прашања, органите, од-
носно организациите од став 3 на овој член се должни по-
бараното мислење да го достават во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на барањето. 

Член 79 
Предлагачот е должен, кон предлогот за донесување 

на законот, нацрт или предлог-закон, нацрт, односно 
предлог на друг сојузен пропис или општ акт, да му укаже 
на Советот дали прописот, односно другиот општ акт, 
согласно со Уставот на СФРЈ, подлежи на усогласување 
на ставовите, односно на остварување соработка со над-
лежните републички и покраински органи. 

Предлагачот е должен на Советот да му укаже на на-
челните или други поважни прашања за кои постојат раз-
лични мислења на заинтересираните органи и организа-
ции од член 78 став 3 на овој деловник, а кои предлагачот 
не ги прифатил и да ги изнесе причините поради кои тие 
мислења не ги прифатил, како и да ги приложи тие писме-
ни мислења. 

. Член 80 
Ако предлогот за разгледување и одлучување на сед-

ница на Советот од член 73 на овој деловник, односно об-
разложението и другите прилози што се доставуваат кон 
предлогот содржат податоци од доверлива природа, пред-
лагачот ги означува со посебна видна ознака видот однос-
но степенот на тајноста. 

Видот, односно степенот на тајноста на одделен 
предлог односно материјал може да се менува само во 
спогодба со предлагачот. 

Ако само одделни делови од предлогот, односно ма-
теријалот се од доверлива природа, предлагачот е должен 
да ги издвои во посебна целина да го означи видот однос-
но степенот на тајноста. 

За предлозите, односно материјалите што претставу-
ваат државна тајна се води посебна евиденција и тие по 
користењето, му се враќаат на генералниот секретар на 
Советот или се уништуваат според постапката предвиде-
на со пбсебен акт на Советот. 

Член 81 
Предлозите за разгледување и одлучување на седни-

ца на Советот му се доставуваат на генералниот секретар 
на Советот. 

Барањата на сојузните органи на управата, на сојуз-
ните организации и на други корисници на средства на бу-
џетот на федерацијата за доделување средства од текуш-
тата буџетска резерва, му се доставуваат непосредно на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на финан-
сиите кој, со свое мислење и предлог, му ги доставува на 
Советот на одлучување во рок од 15 дена од денот на при-
емот на барањето. • 

Член 82 
Иницијатива за разгледување на определени праша-

ња од надлежност на Советот можат да дадат граѓани, ор-
ганизации на здружен труд, други самоуправни организа-
ции и заедници, органи на општествено-политички заед-
ници, органи на општествено-политички организации и 
општествени организации, заедници и здруженија. 

* Член 83 
Генералниот секретар на Советот ги известува члено-

вите на Советот за информациите и за другите материјали 
ол информативен и аналитички карактер доставени до Со-
ветот и тие материјали им ги доставува на членовите на 
Советот на нивно барање. 

IV. ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕДЛОЗИТЕ, ИНИЦИЈАТИ-
ВИТЕ И БАРАЊАТА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОДЛУЧУ-

ВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ 
1. Постапување на генералниот секретар на Советот 

Член 84 
Генералниот секретар на Советот оценува дали Сове-

тот е надлежен да одлучува за предлогот што му е доста-
вен на Советот на разгледување и дали предлогот ги 
содржи сите елементи утврдени со овој деловник. 
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Ако генералниот секретар на Советот утврди дека 
предлогот е подготвен во согласност со овој деловник, 
предлогот ќе му го достави на работното тело на Советот 
и на членовите на Советот. 

Ако генералниот секретар на Советот оцени дека Со-
ветот не е надлежен да одлучува за поднесениот предлог, 
за тоа ќе го извести предлагачот. 

Ако предлагачот, и покрај предупредувањето'бара 
предлогот да се изнесе на седница на Советот, генерални-
от секретар на Советот .ќе т о извести за тоа работното те-
ло на Советот и ќе му го достави предлогот на натамошна 
постапка. 

Ако генералниот секретар на Советот'утврди дека 
поднесениот предлог не е подготвен во согласност со овој 
деловник, ќе побара од предлагачот да ги отстрани недос-
татоците и ќе го определи рокот за тоа. 

Ако предлагачот во определениот рок не ги отстрани 
недостатоците на кои му укажал генералниот секретар, ге-
нералниот секретар на Советот, ако се во прашање обвр-
ски од програмата и од плановите за работа на Собрание-
то на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Советот, 
за тоа ќе го извести Советот, а во поглед на другите пред-
лози ќе смета дека предлагачот се откажал од нив. 

Член 85 
Предлогот за разгледување и одлучување на седница 

на Сбветот што не потекнува од сојузен орган на управата 
или од сојузна организација, генералниот секретар на Со-
ветот му го доставува на мислење на сојузниот орган на 
управата, односно на сојузната организација формирана 
за областа во која спаѓаат прашањата на кои се однесува 
предлогот како и на заинтересираните сојузни органи на 
управата и на сојузните организации од член 78 став 3 на 
овој деловник. 

Органите и организациите на кои им е доставен пред-
логот се должни побараното мислење да го достават во 
рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот. 

Член 86 
Предлогот за донесување на закон, нацрт-закон и 

предлог-закон односно на друг пропис или општ акт што 
до Советот го доставува на мислење Собранието на СФРЈ, 
генералниот секретар на Советот го доставува на мислење 
до надлежниот сојузен орган на управата, односно до со-
јузната организација, до сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на законодавството, како и до другите за-
интересирани сојузни органи на управата и сојзни органи-
зации од член 78 став 3 на овој деловник. 

Органите и организациите од став 1 на овој член се -
должни побараното мислење да го достават во рок од 15 
дена од денот на приемот. 

Член 87 
Предлозите што се доставени за разгледување и од-

лучување на седдница на Советот за кои надлежните, од-
носно заинтересираните сојузни органи на управата, од-
носно сојузни организации не доставиле свое мислење во 
роковите утврдени во член 71 став 3, член 78 ст. 4 и 5, член 
85 став 2 и член 86 став 2 на овој деловник, генералниот 
секретар на Советот ќе им ги достави на работните тела 
на Советот и на членовите на Советот, известувајќи ги ис-
товремено за тоа кои сојузни органи на управата односно 
сојузни организации не ги доставиле бараните мислења. 

Член 88 
По иницијативите од член 82 на овој деловник гене-

ралниот секретар на Советот постапува сообразно со од-
редбите на овој деловник што се однесуваат на предлози-, 
те за разгледување и одлучување на седница на Советот. 

2. Постапување на работните тела на Советот 

Член 89 
Предлозите за разгледување и одлучување на седни-

ца на Советот од член 75 на овој деловник, пред седницата 
на Советот, ги разгледува надлежното работно тело на 
Советот. 

Член 90 
Во подготовката на седницата на работното тело на 

Советот, а заради посестрано меѓуресорско разгледување 
на предлог и согледување на неговите ефекти врз матери-
јалните и општествените односи, претседателот на работ-
ното тело на Советот, по своја иницијатива или според за-
клучокот на работното тело на Советот, може да органи-
зира состанок со раководните и други стручни работници 
на сојузните органи на управата и на сојузните организа-
ции. 

Член 91 
Работното гело на Советот оценува дали Советот е 

надлежен да одлучува за предлогот што е доставен до Со-
ветот на разгледување и одлучување и дали предлогот е 
подготвен во согласност со овој деловник. 

Ако работното тело на Советот утврди дека одлучу-
вањето за предлогот не спаѓа во надлежност на Советот 
или дека предлогот не е подготвен во согласност со овој 
деловник, тој предлог нема да го земе во разгледување и 
за тоа ќе го предупреди предлагачот и генералниот секре-
тар на Советот. 

Ако предлагачот, и покрај предупредувањето; бара 
предлогот да се разгледа на седница на Советот, работно-
то тело на Советот ќе му го достави на Советот предло-
гот, со свое мислење, и ќе предложи заклучоци што Сове-
тот треба да ги донесе. 

Член 92 
Ако при разгледувањето на предлогот ^работното те-

ло на Советот оцени дека предлогот не ги содржи сите 
елементи потребни за одлучување, со заклучок ќе го об-
врзе предлагачот предлогот да го дополни и ќе го опреде-
ли рокот за тоа. 

Ако во определниот рок предлагачот не постапи по 
заклучокот на работното тело на Советот, работното тело 
на Советот за предлогот ќе заземе став и за тоа ќе го из-
вести Советот. 

Член 93 
За предлогот што го разгледува работното тело на 

Советот му поднесува на Советот извештај, со мислење и 
предлог-заклучоци. 

Извештајот на работното тело треба да биле преци-
зен, да се однесува на битните прашања опфатени со пред-
логот и да содржи: оцена за надлежноста на Советот да 
разгледува и одлучува за односниот предлог: оцена на 
содржината на предлогот, како и предлог на оцени, ставо-
ви и заклучоци што Советот треба да ги донесе. 

Кога разгледува нацрт или предлог на пропис или на 
друг општ акт, што Советот треба да утврди или донесе, 
работното тело на Советот ги утврдува предлозите за ни-
вна измена или дополнение во форма на амандман. Работ-
ното тело го утврдува текстот на амандманот на седница-
та или може да го задолжи предлагачот, ако се согласува 
со предлогот на работното тело, во согласност со заземе-1 

ните ставови на седницата на работното тело да подготви 
текст на амандманот, односно пречистен текст на предло-
гот што пред доставувањето во Советот го верификува 
претседателот, односно претседавачот на односната сед-
ница на работното тело. 

Кога разгледува извештај за работата на сојузен ор-
ган на управата или сојузна организација, работното тело 
на Советот ќе му предложи на Советот да даде оцена за 
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тоа или органот, односно организацијата во извештајниот 
период законито, квалитетно и ефикасно ги извршувала 
сите задачи и работи од својот делокруг; дали ги презема-
ла сите мерки и активности за чие преземање е овластена: 
дали континуирано и организирано ја следело состојбата 
во извршувањето на законите во областа за која е форми-
рана и дали преземала мерки и активности заради обезбе-
дување доследно извршување на законите. 

Член 94 
Иницијативата од член 82 на овој деловник работно-

то тело на Советот ја разгледува, заедно со мислењето и 
предлогот на сојузниот орган на управата, односно на со-
јузната организација во чиј делокруг спаѓаат прашањата 
што се предмет на иницијативата, како и со мислењето на 
заинтересираните органи односно организации од член 78 
на овој деловник. 

Ако оцени декахиницијативата од член 82 на овој де-
ловник е основана, работното тело на Советот поднесува 
за тоа извештај до Советот, со мислење и предлог. 

Ако работното тело на Советот не ја прифати иници-
јативата од член 82 на овој деловник, генералниот секре-
тар на Советот за тоа ќе го извести подносителот на ини-
цијативата. 

Член 95 
Предлогот на поединечен акт од надлежноста на Со-

ветот што ќе го утврди работното тело на Советот овлас-
тено со овој деловник, ќе се смета како утврден ако за не1 о 
се изјасни мнозинство на членовите на Советот кои се чле-
нови на односното работно тело. 

Предлогот на поединечен акт од став 1 на овој член 
им се доставува на сите членови на Советот. 

Ако во рок од два дена од денот на доставениот пред-
лог на актот од став 1 на овој член ниту еден член на Сове-
тот не изјави дека не се согласува со предлогот на актот, 
ќе се смета дека актот е донесен на седницата на Советот. 
Како ден на донесување на актот ќе се смета денот кога 
предлогот е утврден на седницата на работното тело на 
Советот. 

Ако во рокот од став 3 на овој член еден или повеќе 
членови на Советот изјават несогласност со предлогот на 
актот, или ако бараат предлогот на актот да се разгледува 
на седница на Советот, за предлогот на актот ќе се одлучи 
на седницата на Советот. 

Ако во рокот од став 3 на овој член ниту еден член на 
Советот не изјави дека не се согласува со предлогот на ак, 
тот. претседателот на работното тело на Советот кое го 
утврдило предлогот на поединечниот акт од став 1 на овој 
член го потпишува тој акт. 

VII. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ 

1. Свикување седници на Советот 

Член 96 
Претседателот на Советот свикува седници на Сове-

тот по своја иницијатива, на предлог од работно тело на 
Советот или на предлог од најмалку пет членови на Сове-
тот. 

Претседателот на Советот ќе свика седница на Сове-
тот на барање од Претседателството на СФРЈ. 

Претседателот на Советот може да свика седница на 
Советот по иницијатива на извршниот совет на Собрание-
то на републиката, на извршниот совет на собранието на 
автономната покраина или на органот на општествено-
-политичката организација во федерацијата. 

- Член 97 
Предлогот на дневниот ред на седницата на Советот 

го утврдува претседателот на Советот, односно потпрет-
редателот на Советот, кој според распоредот што го ут-

^ врдил Советот претседава на седницата на Советот во от-
суство или спреченост на претседателот. 

Во предлогот на дневниот ред на седницата на Сове-
тот ќе се внесат само предлозите за разгледување и одлу-
чување на Советот што ги разгледале работните тела на 
Советот и му предложиле на Советот да ги разгледа и за 
нив да одлучи. 

Во предлогот на дневниот ред се внесуваат и барања-
та и иницијативите на соборите на Собранието на СФРЈ и 
на Претседателството на СФРЈ и кога не ги разгледувале 
работните тела. 

Член 98 
Седниците на Советот се одржуваат, по правило, во 

определен ден во неделата. 

Член 99 
Покана на седница на Советот, со предлог на дневни-

от ред, со предлози на разгледување и одлучување и со 
други материјали, подготвени во согласност со овој де-
ловник и со извештаите на работните тела на Советот, се 
доставува до членовите на Советот, до функционерот кој 
раководи со сојузната организација за работи на општес-
твеното планирање и до генералниот секретар на Советот, 
по правило, седум дена пред денот определен за одржува-
ње на седницата на Советот. 

Кон поканата за седница на Советот се доставува и 
предлогот за кој предлагачот бара да се разгледува на сед-
ницата на Советот, иако работното тело на Советот пред-
ложи тој предлог Советот да не го разгледува. 

За закажаната седница на Советот се известуваат и 
замениците на сојузните секретари и замениците на пре-
тседателите на сојузните комитети и цм се доставува 
предлогот на дневниот ред и материјалите од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

Член 100 
Покана за учество на седница на Советот им се доста-

вува на функционерите кои раководат со сојузните органи 
на управата и со сојузните организации, како и со други 
органи, организации и заедници во федерацијата, кога на 
дневниот ред на седницата на Советот се наоѓаат предло-
зи што се однесуваат на прашања од делокругот на орга-
нот, односно организацијата и заедницата со кои раково-
дат. 

Кон поканата до функционерите од став 1 на овој 
член се доставува и материјалот што се однесува на соод-
ветната точка од дневниот ред. 

Член 101 
Известување за закажаната седница на Советот, со 

предлогот на дневниот ред и со потребните материјали за 
седницата на Советот, им се доставува на Собранието на 
СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ, на извршните сове-
ти на собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, како и на други 
органи и организации во федерацијата за кои тоа Советот 
ќе определи. 

Член 102 
Работните тела на Советот, членовите на Советот и 

други функционери кои раководат со сојузните органи на 
управата, односно со сојузните организации, можат нај-
доцна 24 часа пред почетокот на седницата на Советот да 
предложат во дневниот ред на седницата на Советот да се 
внесе предлог кој не бил предвиден за разгледување на таа 
седница на Советот, ако тој предлог го разгледувало ра-
ботното тело на Советот и ако извештајот за разгледува-
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љето на тој предлог биде доставено до почетокот на сед-
ницата на Советот (скратена постапка). 

Предлозите од став 1 на овој член им се доставуваат 
на членовите на Советот и на други функционери покане-
ти на седницата на Советот. 

Член 103 
Во итни случаи,"кога постојат вистински и неод-

ложни потреби Советот веднаш да одлучи за определен 
предлог, член на Советот или друг функционер кој раково-
ди со сојузен орган на управата, односно со сојузна орга-
низација, цоже пред почетокот на седницата на Советот, 
или при утврдувањето на дневниот ред на седницата на 
Советот да предложи во дневниот ред на седницата да се 
внесе предлог што не бил предвиден за разгледување на 
таа седница (итна постапка). 

Предлогот за разгледување по итна постапка мора да 
биде подготвен во согласност со овој деловник, поднесен 
во писмена форма, образложен и умножен во потребен 
број примероци. Во образложението на предлогот посебно 
се укажува на вистинските и неодложни потреби од негово 
итно решавање, како и на штетните последици што би 
можеле да настапат ако тој предлог не се разгледува на 
седницата. 

2. Работа на седницата на Советот 
Член 104 

На седницата на Советот учествуваат членовите на 
Советот и други поканети лица. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
заменикот на сојузен секретар, односно заменикот на пре-
тседател на сојузен комитет е спречен да учествува на сед-
ницата на Советот, а по посебно одобрение од претседате-
лот на Советот, односно потпретседателот #а Советот кој 
претседава на седницата, наместо заменикот во работата 
на седницата на Советот може да учествува потсекретарот 
или помошникот на сојузниот секретар, односно на пре-
тседателот на сојузниот комитет, само додека се разгледу-
ва предлогот на односниот сојузен секретаријат или соју-
зен комитет. 

Член 105 
Кога се поканети да учествуваат во работата на сед-

ницата на Советот, во смисла на член 100 на овој делов-
ник, гувернерот на Народната банка на Југославија, гене-
ралниот директор на Службата за општествено книговод-
ство на Југославија и функционерот кој раководи со соју-
зен орган на управата или со сојузна организација кој не е 
член на Советот, на седницата на Советот можат да ги за-
менуваат само нивните заменици. По исклучок, по одобре-
ние од претседателот на Советот, односно од потпретсе-
дателот на Советот кој претседава на седницата, гуверне-
рот на Народната банка на Југославија може да го замени 
и вицегувернерот. 

Кога е поканет да учествува во работата на седница-
та на, Советот претседателот на, Претседателството на 
Стопанската комора на Југославија него може да го заме-
ни член на Претседалтеството на Стопанската комора на 
Југославија. 

Член 106 
Функционерите кои раководат со сојузни органи на 

управата и со сојузни организации можат, во особено оп-
равдани случаи, да бараат истовремено со нив, на седни-
цата на Советот да присуствуваат и определени раковод-
ни и стручни работници од органот со кој раководат, но 
само за време на разгледувањето на определено прашање. 
Генералниот секретар на Советот одобрува тие лица да 
присуствуваат на седницата на Советот и го определува 
времето на почетокот и на завршетокот на нивното при-
суствување на седницата на Советот. 

Член 107 
На седницата на Советот можат да присуствуваат и 

работници на стручните служби на Советот што вршат 

определени задачи во врска со работата на седницата на 
Советот. Генералниот секретар на Советот ги определува 
работниците кои ќе присуствуваат на седницата на Сове-
т о т - Член 108 

По отворањето на седницата на Советот, претседате-
лот на Советот, односно потпретседателот на Советот Кој 
претседава на седмицата на Советот, го известува Советот 
за членовите на Советот кои го известиле дека се спречени 
да присуствуваат на седницата на Советот, како и за лица-
та кои, по посебна покана, учествуваат во работата на сед-
ницата на Советот. 

Пред утврдувањето на дневниот ред се усвојува за-
писникот од претходната седница на Советот. 

Член на Советот има право да стави забелешки на за-
писникот. 

Забелешките на записникот членот на Советот, по 
правило, ги 'доставува писмено до генералниот секретар 
на Советот пред почетокот на седницата на Советот на ко-
ја се усвојува записникот. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган на упра-
вата, односно со сојузна организација, кој не е член на Со-
ветот, а по покана учествува на седницата на Советот, ги 
доставува своите забелешки на записникот писмено до ге-
нералниот секретар на Советот. 

За забелешките ставени на записникот, Советот одлу-
чува при усвојувањето на записникот без претрес. 

Член 109 
Ако член на Советот, односно друг учесник на седни-

цата на Советот стави забелешки на одделни заклучоци од 
записникот на Советот што Советот го усвоил, генерални-
от секретар на Советот тие забелешки со извод од запис-
никот на Советот ќе ги достави до членовите на Советот 
за првата наредна седница на Советот. 

Ако забелешките од став 1 на овој член се од суштин-
ски карактер, генералниот секретар на Советот ќе ги до-
стави на претходно разгледување до надлежното работно 
тело на Советот. 

Член 110 

По усвојувањето на записникот од претходната сед-
ница, Советот го утврдува, врз основа на предлогот, днев-
ниот ред на седницата на Советот.. 

При утврдувањето на дневниот ред, Советот посебно 
одлучува во дневниот ред на седницата на Советот да се 
внесе: 

1) предлог за кој работното тело зазело став и за тоа 
го известило Советот во смисла на член 92 став 2 од овој 
деловник; 

2) предлог за разгледување и одлучување на седница-
та на Советот по скратена постапка (член 102); 

3) предлог за разгледување и одлучување на седница-
та на Советот по итна постапка (член 103). 

Ако Советот одлучи да разгледа определено праша-
ње по итна постапка, ќе го определи по правило времето 
во текот на седницата потребно за запознавање на члено-
вите на Советот со предлогот, односно за одржување на 
седницата на работното тело на Советот за разгледување 
на тој предлог. 

Пред одлучувањето за предлог на пропис што го до-
несува по итна постапка, Советот ќе прибави мислење од 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на зако-
нодавството. 

Член 111 
Ако на седницата на Советот не присуствува предла-

гачот, Советот ќе го одложи разгледувањето на предло-
гот, а може да одлучи предлогот да се разгледа и во отсус-
тво на предлагачот. 
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Член 112 
Пред одлучувањето за предлогот, предлагачот е 

должен, ако тоа Советот го бара, да даде кратко усно об-
разложение. 

Член 113 
На седницата на Советот, по правило, се расправа за 

предлог-заклучоците што Советот треба да ги донесе. 
Секој член на Советот може да предложи на седница-

та да се води расправа за прашања на кои се однесува 
предлогот. 

Во текот на претресот за одделни прашања, излага-
њето на член на Советот, по правило, трае до пет минути. 

Член 114 
Советот одлучува врз основа на предлозите на пред-

лагачите, предлозите дадени во извештаите на работните 
тела на Советот и мислењата и предлозите изнесени на 
седницата на Советот. 

Претседателот на Советот односно потпретседате-
лот кој претседава, може да побара членот на Советот, од-
носно функционерот кој учествува во работата на седни-
цата на Советот писмено да го формулира предлогот што 
усно го изнел на седницата на Советот. 

Член 115 
За предлог за донесување закон, нацрт-закон, пред-

лог-закон или нацрт, односно за предлог на друг пропис 
или општ акт, што Советот му го предлага на Собранието 
на СФРЈ или го донесува, се води расправа во начело и во 
поединости, ако Советот не одлучи да се води единствена 
расправа. 

За предлог на пропис што Советот го донесува врз 
основа на согласност на надлежните републички и покра-
ински органи, Советот ќе пристапи кон одлучување дури 
кога ќе констатира дека таква согласност за предлогот на 
прописот постои. 

Член 116 
'Советот ја утврдува основата за водење преговори 

заради склучување на меѓународни договори што ги рати-
фикува Собранието на СФРЈ по прибавено мислење од 
надлежното тело на Собранието на СФРЈ. 

Советот ја утврдува основата за водење преговори 
заради склучување на меѓународни договори кои бараат 
донесување на нови или измена на важечките републички, 
односно покраински закони или од кои произлегуваат по-
себни обврски за една или повеќе републики или автоном-
ни покраини, по прибавена согласност од надлежните ре-
публички односно покраински органи. 

Ако надлежното тело на Собранието на СФРЈ дало 
позитивно мислење, односно ако надлежните републички 
и покраински органи дале своја согласност, ќе се смета де-
ка Советот ја утврдил основата за водење преговори и 
склучување на меѓународни договори на седницата на ко-
ја одлучил да побара мислење, односно согласност. 

Со предлогот на актот за ратификација на склучен 
меѓународен договор, Советот го разгледува, по правило, 
и извештајот на делегацијата за водењето на преговорите. 

Член 117 
Советот одлучува на седница со мнозинство гласови 

на присутните членови на Советот. 
Советот донесува деловник за својата работа со мно-

зинство гласови на сите членови на Советот. 
Советот одлучува со мнозинство гласови, на сите чле-

нови на Советот и за прашањата за имунитет на член на 
Советот. 

Предлогот на Претседателството на СФРЈ да се доне-
се пропис како привремена мерка, како и прописот за при-
времена мерка, Советот го донесува со мнозинство гласо-
ви на сите членови на Советот. 

Гласањето е јавно. 
Резултатите од гласањето ги утврдува претседателот 

на Советот. 

Член 118 
Ако разгледува прашање чие решавање не трпи одла-

гање, Советот може да О Д Л У Ч И записникот во делот што се 
однесува на донесената одлука односно заклучок да го ус-
вои на истата седница на Советот. 

Член 119 
Во исклучително итни и оправдани случаи Советот 

може, на предлог од претседателот односно потпретседа-
телот на Советот што го заменува, да одлучи за одделни 
писмено поднесени предлози врз основа на изјаснување на 
членовите на Советот. 

Советот на првата наредна седница записнички ја 
констатира содржината на донесената одлука во случаите 
од став 1 на овој член. 

Член 120 
Генералниот секретар на Советот, по усвојувањето 

на записникот, го доставува прописот односно општиот 
акт на потпис до претседателот на Советот односно до 
потпретседателот на Советот кој претседавал на седница-
та на која Советот го донесол прописот односно општиот 
акт. 

Прописот односно општиот акт се доставува на пот-
пис со констатација на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на законодавството дека прописот однос-
но општиот акт е подготвен за потпис во автентичниот 
текст односно во текстот усвоен на седницата на Советот. 

Потпишаниот пропис односно општ акт на Советот, 
генералниот секретар на Советот му го доставува на сојузу 
н пот, орган на управата надлежен за работи на законодав-
ството заради објавување во „Службен лист на СФРЈ" од-
носно во „Службен лист на СФРЈ" - Доверливо гласило. 

3. Записник и стенографски белешки за текот на седницата 
на Советот 

Член 121 
За текот на седницата на Советот се води записник. 
Генералниот секретар на Советот обезбедува водење 

на записникот, стенографските белешки и магнетофонски-
те снимки за текот на седницата на Советот. 

Записникот го содржи името на претседавачот на сед-
ницата, имињата на присутните и отсутните членови на 
Советот, имињата на лицата што по покана учествуваат 
на седницата, дневниот ред на седницата, предлозите што 
се разгледувани на седницата и заклучоците донесени за 
тие предлози. 

Записникот се усвојува на наредната седница на Со-
ветот., Записникот го потпишува претседателот на Сове-
тот односно потпретседателот на Советот што претседа-
вал на седницата и генералниот секретар на Советот. 

Записникот им се доставува на сите членови на Сове-
тот и на лицата за кои Советот тоа ќе го бдлучи. 

Извод од записникот што се однесува на прашање од 
делокругот на определен сојузен орган на управата или 
сојузна организација, му се доставува, во рок од два дена 
од денот на усвојувањето на записникот, на функционерот 
кој раководи со тој сојузен орган на управата, односно со-
јузна организација, ако Советот не определи поинаку. 

Деловите од записникот што претставуваат државна 
тајна се водат во посебен анекс, кој претставува составеа 
дел на записникот. 

Член 122 
На седниците на Советот се водат стенографски бе-

лешки или текот на седницата се снима магнетофонски. 
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Стенографските белешки, односно магнетофонска га 
снимка на текот на седницата на Советот, ако Советот за 
одделни случаи не определи поинаку, се сметаат како 
строго доверлив материјал. 

Стенографските белешки односно магнетофонските 
снимки можат да се користат само во согласност со заклу-
чоците на Советот, а по одобрение од генералниот секре-
тар на Советот. 

Генералниот секретар на Советот го утврдува начи-
нот на користење и чување на записниците и стенограф-
ските белешки. 

VII. ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 
1. Постапка за донесување одлука за поднесување оставка 

и за поставување на прашањето за доверба 
Член 123 

Ако Советот од причините утврдени во Уставот на 
СФРЈ одлучи да поднесе колективна оставка или да го по-
стави прашањето за доверба на Советот, текстот на остав-
ка га, односно текстот со кој се поставува прашањето за 
доверба на Советот, го утврдува Советот на седница. 

Оставката ја поднесувај односно прашањето за до-
верба го поставува, од името на Советот, претседателот 
на Советот у 

Член 124 
Ако собор на Собранието на СФРЈ или Претседател-

ството на СФРЈ пред Собранието на СФРЈ го постави пра-
шањето за доверба на Советот или на одделен член на 
Советот, ставот на Советот за прашањата поради кои е 
поставено прашањето за неговата доверба, го утврдува 
Советот на седница. 

Ако во собор на Собранието на СФРЈ е поднесена ин-
терпелација за претресување на определено политичко 
прашање во врска со работата на Советот, ставот на Сове-
тот за прашањето поради кое е поднесена интерпелаци ја-
та го утврдува Советот на седница. 

Член 125 ; 
Ако собор на Собранието на СФРЈ, по повод поднесу 

вањето на колективна оставка на Советот, поставувањето 
на прашањето за доверба на Советот или подигањето на 
интерпелација во врска со работата на Советот отвори 
претрес, Советот ќе определи свој претставник кој на сед-
ниците на соборите на Собранието на СФРЈ, од името на 
Советот, ќе дава потребни известувања и објасненија. 

2. Постапка за предлагање и склучување на општествен до-
говор и на договори чиј учесник е Советот 

Член 126 
Ако Советот одлучи да предложи склучување на оп-

штествен договор или да биде учесник во склучувањето на 
општествен договор, ќе определи сојузен орган на управа-
та, сојузна организација или самостојна стручна служба 
на Советот која ќе подготви предлог на општествениот 
договор или која, заедно со другите учесници во склучува-
њето на општествениот договор, ќе учествува во подготву-
вањето на предлогот на општествениот договор и за тоа 
ќе ги извести другите учесници на општествениот дого-
вор. 

Член 127 
Коќ текстот на предлогот на општествениот договор 

што му се доставува на Советот на разгледување, на Сове-
тот му се доставува и образложение кое содржи особено: 
уставен основ, односно законски основ за учество на Сове-
тот во неговото склучување, причини поради кои се пред-
лага склучување на општествен договор и учество на Со-
ветот во склучувањето, оцена на состојбата и цели што се 
сакаат да се постигнат, начин на остварување на општес-
твениот договор, како и извештај за текот на усогласува-
њето. 

Ако Советот го прифати усогласениот текст на оп-
штествениот договор од став 1 на овој член, определува 
свој претставник кој од името на Советот ќе го потпише 
општествениот договор. 

1 Член 128 
Ако Советот, во вршењето на своите права и 

должности, одлучи да им предложи на извршните совети 
на собранијата на републиките и на извршните совети на 
собранијата на автономните покраини склучување на до-
говор јза извршување на сојузни закони и други прописи и 
општи акти, ќе определи сојузен орган на управата, сојуз-
на организација или самостојна стручна служба на Сове-
тот која ќе го подготви текстот на предлогот на догово-
рот. 

Ако Советот го прифати усогласеииот текст на дого-
ворот од став 1 на овој член, ќе определи свој претставник 
кој од името на Советот ќе го потпише договорот. 

Член 129 
Ако Советот даде иницијатива надлежните органи на 

републиките и надлежните органи на автономните покра-
ини и надлежните органи на другите бпштествено-поли-
тички заедници да склучат договор за определени праша-
ња заради остварување на заедничките интереси на наро-
дите и народностите на Југославија и на работните луѓе и 
граѓаните во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија што се утврдени со Уставот на СФРЈ, може да 
предложи стручните и другите работи во врска со подгот-
вувањето и склучувањето на договорот да ги врши сојузен 
орган на управата односно сојузна организација или 
стручна служба на Советот. 

Советот може да определи, на предлог од органот од* 
став 1 на овој член, сојузен орган на управата, сојузна ор-
ганизација или стручна служба на Советот да ги врши 
стручните и други работи во врска со изработката и склу-
чувањето на договорот и кога Советот не е подносител на 
иницијативата. 
3. Постапка по предлог за укинување или поништување на 
пропис што го донесува функционер кој раководи со соју-

зен орган на управата односно сојузна организација 
Член 130 

Лредлог за укинување односно поништување на про-
пис га функционер кој раководи со сојузен орган на упра-
ва^ о дносно сојузна организација односно на пропис на 
ко ;гијален орган на управата, поднесува претседателот 
на Советот односно член на Советот, ако смета дека тој 
пропис не е во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен 
закон и со друг пропис и општ акт на Собранието на 
СФРЈ или со пропис на Советот. 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на законодавството најде дека пропис што го донесол 
функционер кој раководи со сојузен орган на управата од-
носно сојузна организација, односно што го донесол коле-
гијален орган на управата, или одделни одредби на тој 
пропис односно општ акт не се во согласност со Уставот 
на СФРЈ, со сојузен закон и со други прописи, односно со 
општ акт на Собранието на СФРЈ или со пропис на Сове-
тот, должен е да му укаже на Советот на таа несогласност 
и да предложи укинување односно поништување на тој 
пропис. 

Предлогот од став 1 на овој член му се доставува на 
мислење на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на законодавството, кој своето образложено мислење 
ќе му го достави на Советот и на функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата односно сојузната ор-
ганизација, односно со колегијалниот орган на управата 
што го донесол тој пропис. 

Советот одлучува за укинување односно поништува-
ње на прописот на седница на која е поканет да учествува 
доносителот на прописот односно на Друг оп!ит акт, со 
мнозинство гласови на сите членови на Советот. 
IX. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА 
СОВЕТОТ СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ 
НА СОБРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Соработка на Советот со извршните совети на собрани-
јата на републиките 'и со извршните совети на собранијата 

на автономните покраини 

Член 131 
Советот остварува соработка со извршните совети на 

собранијата на републиките и со извршните совети на соб-
ранијата на автономните покраини со доставување пред-
лози и други материјали што ги разгледува на седниците 
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на Советот, со учество на нивни претставници на седници-
те на Советот, на седниците на Координационата комиси-
ја на Советот и на работните тела на Советот, како и на 
други состаноци што ги организира Советот. 

Советот остварува соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини и по пат на консултации 
за програмите за работа и за други прашања што се од за-
еднички интерес, со размена на информации и искуства и 
на друг начин. 

Генералниот секретар на Советот веднаш го известу-
ва извршниот совет на собранието на републиката однос-
но извршниот совет на собранието на автономната покра-
ина за ставот односно заклучокот на Советот донесен по 
предлогот што го поднесол тој совет. 

Член 132 
Советот остварува соработка со извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини и со формирање на заед-
нички работни групи и други тела за разгледување на пра-
шања од заеднички интерес. 

Советот остварува соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини и ја усогласува работата 
врз задачите и работите од заеднички интерес во опреде-
лени области во рамките на коордИнационите одбори 
формирани за одделни области. 

Член 133 
Соработката на Советот со извршните совети на соб-

ранијата на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини во предлагањето на закон 
односно друг пропис или општ акт што Советот му ги 
предлага на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, а Iој ги донесува врз основа на сог-
ласноста на собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини, се остварува во рамките на меѓу-
републичкиот комитет или на друг начин што спогодбено 
ке го утврдат Советот и извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини. 

2. Постапка за усогласување на ставовите во донесувањето 
на прописите што ги донесува Советот врз основа на сог-
ласност со надлежните органи на републиките и автоном-

ните покраини 

Член 134 
Советот, во рамките на меѓурепубличките комитети, 

ги усогласува ставовите со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини за прописите за извршување на со-
јузни закони и други прописи и општи акти на Собрание-
то на СФРЈ што ги донесува тој врз основа на согласност 
на надлежните републички и покраински органи. 

Член 135 
Советот го утврдува текстот на нацртот на прописот 

како основа за усогласување на ставовите со надлежните 
републички и покраински органи во надлежниот меѓуре-
публички комитет. 

Во подготвувањето на прописите од став 1 на овој 
член, сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции остваруваат соработка со надлежните републички и 

окраински органи на управата и се должни кон текстот 
а нацртот на прописот да го известат Советот за остваре-

ната соработка, а особено за начелните и други значајни 
забелешки што не ги прифатиле и за причините на непри-
фаќањето. 

Нацртот на прописот од став 1 на овој член може да 
има и алтернативни решенија за определени прашања. 

Член 136 
Претседателот на меѓурепубличкиот комитет, во 

рамките на дадените овластувања за усогласување на ста-
вовите на седниците на меѓурепубличкиот комитет, ги из-
несува ставовите на Советот и го застапува Советот, при-
донесува кон усогласувањето на ставовите и редовно го 
известува Советот за текот на работата на меѓурепублич-
киот комитет. 

Ако претседателот на меѓурепубличкиот комитет по-
бара Советот да заземе став за спорното прашање од де-
локругот на комитетот, Советот е должен да заземе став 
за таквото прашање. 

Претседателот на меѓурепубличкиот комитет, врз ос-
нова на заклучоците на меѓурепубличкиот комитет, може 
да бара од сојузен орган на управата, сојузна организација 
или соодветна стручна служба на Советот за потребите на 
меѓурепубличкиот комитет да даде, во рамките на својот 
делокруг, стручна помош, како и податоци што му се по-
требни за меѓурепубличкиот комитет за неговата работа. 

Член 137 
Кога во меѓурепубличкиот комитет ќе постигне сог-

ласност со надлежните републггчки и покраински органи 
за прописот, претседателот на меѓурепубличкиот комитет, 
му поднесува на Советот извештај за постигнатата соглас-
ност, а надлежниот сојузен орган на управата му го доста-
вува на Советот усогласениот текст на предлогот на про-
писот заради донесување. 

Член 138 
Ако во меѓурепубличкиот комитет не се постигне сог-

ласност за предлог на пропис, претседателот на меѓуре-
публичкиот комитет ќе му поднесе на Советот извештај за 
текот на усогласувањето, за различните ставови и аргу-
ментација и ќе му предложи на Советот ставови во врска 
со тоа. 

Сојузниот орган на управата односно сојузната орга-
низација од член 135 став 2 на овој деловник го разгледува 
извештајот на меѓурепубличкиот комитет од став 1 на 
овој член и му поднесува на Советот предлог на ставови 
за неусогласените прашања. 

Врз основа на разгледувањето на извештајот на пре-
тседателот на меѓурепубличкиот комитет и на предлогот 
на ставовите на органот односно организацијата од став 2 
на овој член, Советот може да заклучи да се продолжи по-
стапката за усогласување и да му даде на претседателот 
на меѓурепуоличкиот комитет насоки за натамошна рабо-
та, да врши измени во предлогот на прописот што како 
основа за усогласување е разгледуван на нмеѓурепублич-
киот комитет или да заклучи Координационата комисија 
на Советот да изврши пошироки консултации, заради из-
наоѓање на соодветни решенија. 

Член 139 
Ако во меѓурепубличкиот комитет не се постигне сог-

ласност за предлог на пропис, а Советот оцени дека се ис-
полнети условите утврдени со Уставот на СФРЈ, ќе му 
предложи на Претседателството на СФРЈ да се донесе 
пропис за привремени мерки. 

Предлогот од став 1 на овој член го подготвува и му 
го поднесува на Советот надлежниот сојузен орган на уп-
равата односно сојузната организација и тој содржи: уста-
вен основ за донесување на пропис како привремена мер-
ка, оцена на Советот дека е исполнет со Уставот на СФРЈ 
утврдениот услов да се донесе привремена мерка, праша-
њата што се уредуваат со прописот, прашањата за кои не 
е постигната согласност и ставови на надлежните репуб-
лички и покраински органи за нив. 

Советот го утврдува'предлог от ол став 2 на овој 
член, кој му се доставува на Претседателството на СФРЈ 
заедно со текстот на прописот за привремените мерки 
што треба да ги донесе Советот ако добие согласност од 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 140 

Ако Претседателството на СФРЈ, по повод предлогот 
на Советот да се донесе пропис за привремени мерки, оце-
ни дека треба да се продолжи постапката за усогласување 
на ставовите со надлежните републички и покраински ор-
гани, Советот ќе ја продолжи постапката за усогласување 
на ставовите и за резултатите од усогласувањето ќе го из-
вести Претседателството на СФРЈ. 

Ако Претседателството на СФРЈ се согласи со пред-
логот на Советот да се донесе пропис за привремени мер-
ки, Советот ќе донесе пропис за привремени мерки и ис-
товремено ќе заклучи да се продолжи постапката за усог-
ласување на ставовите со надлежните републички и покра-
ински органи за прашањата што се уредени со тој пропис 
и за тоа ќе го извести Претседателството на СФРЈ. 
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X. НАЧИН И ФОРМИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБ-
ВРСКИТЕ НА СОВЕТОТ СПРЕМА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

Член 141 
Советот го известува Собранието на СФРЈ за спрове-

дувањето на политиката, за извршувањето на сојузните за-
кони и други сојузни прописи и општи акти на Собрание-
то на СФРЈ, за остварувањето на среднорочниот план за 
развој на земјата и на годишните резолуции^ за извршува-
њето на буџетот на федерацијата, за состојбата во оддел-
ни или во сите области на општествениот живот од рамки-
те на правата и должностите на федерацијата, за својата 
работа и за работата на сојузните органи на управата и со-
јузните организации, како и за другите прашања во рамки-
те на своите права и должности со поднесување на извеш-
таи во роковите утврдени со сојузен закон, со друг пропис 
или со општ акт на Собранието на СФРЈ, со програмите 
за работа или со заклучоците на соборите на Собранието 
на СФРЈ дли кога ТОЈ ќе оцени дека треба да поднесе из-
вештај. 

Советот го известува Собранието на СФРЈ на начин 
на кој се овозможува соборите на Собранието на СФРЈ ла 
ја остваруваат својата уставна функција, а особено да 
вршат политичка контрола над работата на Советот, ла 
даваат насоки за работата на Советот, да утврдуваат мер-
ки за уредување на односите во одделни области на оп-
штествениот живот и да ја утврдуваат политиката на из-
вршувањето на сојузните закони и други прописи и општи 
акти што ги донесува Собранието на СФРЈ. 

Член 142 
Извештаите за својата работа, за состојбата во сите 

области на општествениот живот, за спроведувањето на 
политиката и извршувањето на сојузните закони и на дру-
ги прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и за на-
сочувањето и усогласувањето на работата на сојузните ор-
гани на управата, што Советот му ги поднесува на Собра-
нието на СФРЈ по истекот на две години од изборот на 
претседателот и на членовите на Советот, Советот ги под-
несува во согласност со одредбите на Деловникот за заед-
ничка работа на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Извештајот од став 1 на овој член Советот го утврду-
ва со мнозинство гласови на сите членови на Советот. 

Член 143 
Советот го известува Собранието на СФРЈ за својата 

работа и за определени прашања од својата надлежност и 
со поднесување на уводни излагања на седниците на собо-
рите на Собранието на СФРЈ. 

Уводно излагање од став 1 на овој член на Собрание-
то на СФРЈ му поднесува претседателот на Советот, пот-
претседателот на Советот или член на Советот што ќе г о 
определи Советот. 

Текстот на У Б О Д Н О Т О излагање го разгледува и одоб-
рува Советот. 

Член 144 
Советот може, заради претходна размена на мислења 

со делегатите и делегациите во-работните тела на Собра-
нието на СФРЈ, да ги известува тие тела за определени 
прашања од својата надлежност во текот на нивното раз-
гледување во Советот. 

Член 145 
Ако се работи за системски или други позначајни 

прашања што треба да се уредат со закон или со општ акт 
на соборите на Собранието на СФРЈ, Советот може, под 
услов и на начин што се утврдени со деловникот на над-
лежниот собор на Собранието на СФРЈ, по своја иниција-
тива или на предлог од сојузен орган на управата или со-
јузна организација, да му поднесе на тој собор на Собра-
нието на СФРЈ преднацрт на акт, теза или работна верзија 
на материјалот заради претходна размена на мислења и 
консултации за односните прашања. 

Советот постапува на начинот од став 1 на овој член 
и кога со програмата на работа на соборите на Собрание-
то на СФРЈ е предвидено спроведување на претходна по-
стапка за одделни прашања, односно кога соборот на Соб-
ранието на СФРЈ заклучил дека треба да се спроведе пре-
тходна постапка за одделни прашања. 

Сојузните ор! ани на управата и сојузните организа-
ции ќе ги земат предвид мислењата, забелешките и пред-
лозите дадени во претходната постапка при подготвува-
њето на предлогот за донесување закон и нацртот на акл 
со кои се уредуваат прашањата за кои е спроведена по-
стапката, и во образложението на тие акти ке ги навела г 
забелешките и мислењата што не ги прифатиле и причи-
ни ге поради кои не ги прифатиле. 

Член 146 
Советот ги извршува задачите утврдени со програми-

те и плановите и со заклучоците на Собранието на СФРЈ 
на начинот и во роковите што се утврдени во нив. 

Ако Советот оцени дека не може да изврши одделни 
обврски од програмата за работа на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и обврски што произлегуваат од посебни за-
клучоци во роковите утврдени со тие програми и заклучо-
ци ќе го извести за тоа соодветниот собор на Собранието 
на СФРЈ, ќе ги изнесе причините поради кои не е во 
можност да ја изврши обврската во утврдениот рок и ќе 
предложи соодветни промени во програмите, плановите, 
односно заклучоците. 

Член 147 
Претседателот на Советот го претставува Советот во 

соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничка седница 
на тие собори. 

Потпретседателите на Советот го претставуваат Со-
ветот во согласност со заклучоците на Советот или врз ос-
нова на овластување од претседателот на Советот, во со-
борите на Собранието на СФРЈ или на заедничка седница 
на тие собори. 

Член 148 
Советот определува свои членови како постојани 

претставници во соборите на Собранието на СФРЈ и во 
нивните работни тела. 

Советот може да определи за свои постојани пре-
тставници во одделни работни тела на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и функционери кои раководат со сојузни 
органи на управата и со сојузни организации, кои не се 
членови на Советот. 

Постојаниот претставник на Советот има право и 
должност, согласно со деловниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, да присуствува на седниците на нивните 
работни тела, да учествува во нивната работа, да го из-
ложува ставот на Советот за одделни прашања, да се из-
јаснува, во рамките на начелно заземените ставови на Со-
борот, за амандмани што не ги поднесол Советот, а може 
да предложи да се одложи разгледувањето на одделни за-
кони и други прописи и општи акти, односно амандмани 
за да може Советот да заземе став. 

Член 149 

Кога Советот им поднесува на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ предлози за донесување на закони, нацрти 
односно предлози на други прописи или општи акти, оп-
ределува свои претставници кои ќе учествуваат во работа-
та на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните ра-
ботни тела при нивното разгледување. 

Советот определува свои претставници и кога на 
Собранието на СФРЈ му поднесува на разгледување и дру-
ги материјали. , 

Претставниците на Советот од став 1 на овој член во 
постапката за разгледување на предлог на Советот во ра-
ботните тела и соборите на Собранието на СФРЈ, ги има-
ат правата и должностите утврдени со овој деловник за 
постојаните претставници на Советот. 

Постојаните претставници на Советот и претставни-
ците на Советот по одделни предлози меѓусебно соработу-
ваат и усогласено ги изнесуваат ставовите на Советот за 
тие предлози. Постојните претставници на Советот се 
грижат и за остварувањето соработка и ја координираат 
таа соработка. 

Претставниците на Советот можат да ги прифатат од 
името на Советот поднесените амандмани само во рамки-
те на дадените овластувања и начелно заземените ставови 
на Советот при утврдувањето на предлозите. 
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Член 150 
Советот определува свои претставници за учество во 

работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивни-
1е работни тела при разгледувањето на прописи и други 
материјали од редот на членовите на Советот, замениците 
на сојузните секретари и замениците на претседателите на 
сојузните комитети, како и функционерите што раководат 
со сојузни органи на управата и со СОЈУЗНИ организации, а 
кои не се членови на Советот. 

Советот определува свој претставник за учествување 
во работата на работните тела на Соборот на републиките 
и покраините кога во тоа работно тело се врши усогласу-
вање на ставовите на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини за нацрт на акт што се 
донесува врз основа на согласност на тие собранија од ре-
дот на членовите на Советот, функционерите што раково-
дат со сојузни органи на управата и сојузни организации и 
нивните заменици. 

Советот може да определи свои претставници во ра-
ботата на работните тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ кога се претресуваат прашања од став 1 од овој член 
од редот на потсекретарите во сојузните органи на упра-
вата »и сојузните организации или помошниците на фун-
кционерите што раководат со тие органи односно органи-
зации. 

Член 151 
Претставниците на Советот што учествуваат во рабо-

тата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните ра-
ботни тела се должни своите права и обврски да ги вршат 
на начин кој е во согласност со одговорностите на Сове-
тот спрема Собранието на СФРЈ и делегатскиот систем и 
со кој се придонесува за поуспешно и побрзо усогласување 
на интересите и поцелосно изнаоѓање на заеднички реше-
нија. 

Претставниците на Советот се должни навремено да 
го известуваат Советот за текот на разгледувањето на 
предлозите на Советот во соборите на Собранието на 
СФРЈ и во нивните работни тела, како и за обврските што 
произлегуваат за Советот, а посебно за забелешките, ста-
вовите и амандманите што се дадени на предлозите, ста-
вовите и оцените на Советот. 

Член 152 
Советот определува свои повереници за давање на 

стручни и други објасненија и известувања на седниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни 
тела кога на тие седници се претресуваат предлози за до-
несување на закони, нацрти на закони, предлози на закони 
односно предлози на други прописи и општи акти и други 
материјали што Советот му ги предложил на Собранието 

Советот ќе определи повереници и кога тоа го бараат 
соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела, 
односно заедничките работни тела, или кога тие работни 
тела претресуваат други материјали на Советот, а Сове-
тот смета дека треба да се определат повереници. 

Советот определува повереници од редот на раковод-
ните работници и работниците во сојузните органи на уп-
равата, сојузните организации и во стручните служби на 
Советот. 

Член 153 
Претставниците и поверениците на Советот се -

Д О Л Ж Н А да присуствуваат на седниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела, а во слу-
чај на спреченост - за тоа веднаш да го известат генерал-
ниот секретар на Советот заради определување на нивни 
заменици. 

Член 154 
На прашањето на делегација или делегат упатено до 

Советот за време на седницата на соборите на Собранието 
на СФРЈ, одговор по правило дава, на истата седница, 
претставникот на Советот кој присуствува на седницата, 
односно функционерот што раководи со сојузен орган на/ 
управата или сојузна организација или неговиот заменик 
во чиј делокруг спаѓа поставеното прашање, а може да из-
јави дека одговор на Советот ќе се даде на наредната сед-
ница на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Ако за одговорот на прашањето на делегација или 

делегат е потребно да се соберат податоци или да се из-
вршат определени проверки, претставникот на Советот ќе 
одговори на тоа прашање во мера во која тоа е можно на 
седницата на која прашањето е поставено и истовремено 
ќе го извести соборот на Собранието на СФРЈ дека цело-
сен одговор на поставеното прашање ќе ладе на наредната 
седница на соборот на Собранието на СФРЈ. 

На прашањето што му е поставено на Советот во 
времето помеѓу одржувањето на седниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ, одговор се дава на првата наредна 
седница на соборите на Собранието на СФРЈ, ако тоа пра-
шање му е доставено на Советот најдоцна осум дена пред 
денот определен за одржување на седницата на соборите 
на Собранието на СФРЈ. 

Советот го определува членот на Советот кој ќе даде 
одговор на делегатското прашање, а може да одлучи одго-
вор на тоа прашање да даде функционерот што раководи 
со сојузен орган на управата односно сојузна организација 
или друг функционер. 

Ако одговорот на прашањето на делегација или деле-
гат содржи податоци кои се државна или службена тајна, 
Советот ќе предложи одговор да се даде на седницата на 
соборите на Собранието на СФРЈ без присуство на јавнос-
та. 

Кога делегација или делегат ќе побараат Советот да 
даде писмен одговор на делегатското прашање, писмени-
от одговор ќе се даде во рок од осум дена од денот на по-
ставувањето на прашањето, односно од денот кога писме-
но поставеното прашање му е доставено на Советот. Гене-
ралниот секретар на Советот текстот на прашањето на 
делегација или на делегат веднаш го упатува до надлежни-
от сојузен орган на управата односно сојузна организаци-
ја заради подготву1,ање на одговор. 

Ако делегатското прашање не спаѓа во надлежност 
на Советот, претставникот на Советот ќе укаже на тоа на 
седницата на соборите на Собранието на СФРЈ на која е 
поставено тоа прашање. 

Одговорот на прашањето на делегација или делегат 
треба да биде прецизен, концизен и јасен и во целост да 
одговори на секој елемент на прашањето. 

Текстот на подготвениот одговор на прашањето на 
делегација или делегат ќе се разгледува на седницата на 
Советот само ако, со оглед на значењето и карактерот на 
поставеното прашање и подготвениот одговор, тоа го по-
бара претставникот на Советот определен од името на Со-
ве го г да даде устен одговор на поставеното прашање, од-
носно функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата или со сојузната организација што го подготви-
ле одговорот во смисла на став 4 од овој член. 

XI. НАЧИН И ФОРМИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБ-
ВРСКИТЕ НА СОВЕТОТ СПРЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛ- • 

СТВОТО НА СФРЈ 

Член 155 
Советот го известува Претседателството на СФРЈ за 

прашањата од својата надлежност што имаат општо по-
литичко значење и за ставовите и определувањата на Со-
ветот за решавање на тие прашања, по своја иницијатива 
или кога тоа ќе го побара Претседателството на СФРЈ. 

Советот го известува Претседателството на СФРЈ, 
согласно со Деловникот на Претседателството на СФРЈ, 
односно со неговите заклучоци, со доставување на свои 
оцени, ставови и заклучоци за тие прашања и на нацрти 
или предлози на акти што ги подготвува Советот, со изне-
сување на седницата на Претседателството на СФРЈ на 
оцените и ставовите на Советот за определени прашања, 
како и на друг начин утврден во договор со Претседател-
ството на СФРЈ. 

Член 156 
Ако Претседателството на СФРЈ му даде на Советот 

мислење и ги изнесе ставовите за спроведување на полити-
ката и за извршување на сојузните закони и на други про-
писи и општи акти на Собранието на СФРЈ, или ќе пред-
ложи мерки за нивното спроведување, Советот ќе ги раз-
гледа тие мислења, ставови и предложени мерки, ќе заземе 
ставови за нив и без одлагање ќе го извести Претседател-
ството на СФРЈ за мерките што ги презел во врска со тоа. 
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Член 157 
Ако Претседателството на СФРЈ побара од Советот 

или ако Советот одлучи да го изложи своето мислење и 
ставови за одделни прашања од надлежноста на Претседа-
телството на СФРЈ, што се од значење за остварување на 
функциите на Советот, ставовите и мислењето на Советот 
ги изнесува претставникот на Советот на седницата на 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 158 
Ако Претседателството на СФРЈ побара од Советот 

за определени прашања од неговата надлежност да му 
подготват материјал сојузните органи на управата однос-
но сојузните организации, Советот ќе определи орган од-
носно организација која ќе го подготви тој материјал или 
за тоа ќе формира посебна работна група или комисија. 

XII. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОВЕТОТ ВО РАБОТА-
ТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ 

Член 159 
Советот учествува во работата на сојузните општес-

твени совети во согласност со сојузниот закон и со делов-
ниците за работата на советите. 

Заради учеството во работата на сојузните општес-
твени совети, Советот делегира свои претставници, завис-
но од прашањата што се предмет на разгледување на сед-
ницата на односниот сојузен општествен совет. 

Член 160 
Претставникот на Советот кој учествува во работата 

на сојузниот општествен совет, ги изнесува .мислењата и 
ставовите на Советот, ако Советот зазел ставови за пра-
шањата кои се предмет на разгледување на седницата на 
Советот. 

Ако Советот не зазел ставови за прашањата од став 1 
на овој член, претставникот на Советот учествува во рабо-
тата на сојузниот општествен совет во согласност со на-
челните определувања на Советот. 

Член 161 
Ако побара мислење од сојузниот општествен совет 

за определено системско или друго начелно прашање, Со-
ветот обезбедува потребни материјали за разгледување на 
тоа прашање во односниот совет. 

Претставникот на Советот на седницата на сојузниот 
општествен совет ги изнесува ставовите и мислењата на 
Советот за прашањата од став 1 на овој член. 

Член 162 
Ако Советот не го прифати мислењето или предло-

гот на сојузниот општествен совет во подготовка на закон 
или на друг пропис или општ акт, за тоа, како и за причи-
ните поради кои не ги прифатил, ќе ги извести Собрание-
то на СФРЈ, сојузниот општествен совет и другите учесни-
ци во работата на тој совет. 

Член 163 
Претставникот на Советот во сојузниот општествен 

совет го известува Советот за мислењата и предлозите за-
земени на седницата на односниот совет, како и за други 
прашања од работата на советот што се од интерес за ра-
ботата на Советот. 

XIII. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОРГАНИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 164 
Советот ги известува соодветните органи на Сојузот 

на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот СОЈУЗ на 
работниот народ на Југославија, С О Ј У З О Т на синдикатите 
на Југославија, Сојузот на здруженијата на борците од На-
родноослободителната војна и Сојузот на социјалистичка-
та младина на Југославија за прашањата од своја над-
лежност што се од посебно значење и интерес за работата 
на тие организации, со доставување на оцени, ставови, за-
клучоци и други документи на Советот и со нивно изнесу-
вање на седниците на тие органи и на друг договорен на-
чин. 

Советот им доставува на органите на општествено-
-политичките организации во федерацијата, по своја ини-
цијатива или на нивно барање, податоци и извештаи за ра-
ботата на Советот и на сојузните органи на управата и 
сојузните организации од значење за остварување на уло-
гата и положбата на тие организации. 

Советот ги разгледува иницијативите и предлозите 
на органите на општествено-политичките организации во 
федерацијата за прашањата од своја надлежност, зазема 
ставови за тие прашања и ги известува за своето мислење 
и за заземените ставови. 

Член 165 
Во остварувањето соработка на Советот со органите 

на општествено-политичките организации во федерација-
та, Советот, во спогодба со органите на тие организации, 
определува свои претставници за соработка со тие органи-
зации од редот на членовите на Советот, функционерите 
што раководат со сојузни органи на управата и сојузни 
организации и нивните заменици. 

Претставниците на Советот кои од името на Советот 
учествуваат во работата на органите на општествено-по-
литичките организации и на нивните работни тела, го из-
вестуваат Советот за оцените, заклучоците и ставовите на 
тие органи и тела што се од интерес за работата на Сове-
тот. 

Член 166 
Советот дава и прифаќа иницијативи за одржување 

на заеднички состаноци со претставниците на општестве-
но-политичките организации во федерацијата заради раз-
гледување на прашања од пошироко општествено значе-
ње и координирање на активностите на Советот и на орга-
ните на општествено-политичките организации. Заради 
тоа Советот и тие органи можат да формираат и заеднич-
ки работни тела, а можат и заеднички да организираат по-
широки расправи за определени прашања и за нивно ре-
шавање. 

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА НА 
СОВЕТОТ СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 167 
Во остварувањето соработка со Стопанската комора 

на Југославија и со општите здруженија, со организациите 
на здружен труд, со самоуправните интересни заедници и 
со други самоуправни организации и заедници, Советот 
прибавува мислења од тие организации, здруженија и за-
едници, дава иницијативи каЈ тие организации и заедници 
по прашањата од значење за остварување на функциите на 
Советот и улогата на тие организации и заедници, ги раз-
гледува иницијативите и предлозите на тие организации и 
мелници, зазема ставови за нив ТЈ за с в о т е ставови ги из-
вестува тие организации и заедници и, по потреба, повику-
ва претставници на тие организации и заедници на своите 
седници. За соработка со Стопанската комора на Југосла-
вија, Советот може да определи претставници од редот на 
своите членови, од редот, на функционерите што раково-
дат со сојузни органи на управата и сојузни организации и 
од редот на нивните заменици. 

Член 168 
Советот и Стопанската комора на Југославија можат 

да формираат заеднички работни тела за проучување на 
состојбата во одделни области и на системски и други по-
важни прашања што се од значења за работата на Советот 
и за Стопанската комора на Југославија, за согледување 
на ефектите на одделни решенија или мерки, како и за 
подготвување на одделни прописи и други материјали и 
за тие прописи и други прашања можат заеднички да ор-
ганизираат пошироки расправи. 

XV. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

Член 169 
Советот ја известува јавноста за својата работа и за 

донесените одлуки, заклучоци и заземени ставови, како и 
за позначајните прашања што се во текот на разгледување 
или што ќе се разгледуваат, со давање соопштенија за пе-
чатот, радиото и телевизијата, со давање поцелосни извес-
тувања и информации за одделни прашања од својата ра-
бота, со одржување конференции за печатот, со давање на 
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интервјуа, со водење на разговори со претставниците на 
јавното информирање и со издавање на публикации. 

Советот може да одлучи јавноста да се известува и за 
прашањата што ги разгледуваат неговите работни тета. 

Член 170 
Јавноста на работата на Советот се обезбедува и со 

известување на организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници и на општествено-
-политичките и други општествени организации за праша-
њата од работата на Советот за кои тие организации и за-
едници се заитересирани или кога е тоа од значење за ос-
тварување на функциите на Советот. 

Член 171 
Членовите на Советот и функционерите што раково-

дат со сојузни органи на управата односно со сојузни ор-
ганизации се одговорни за известување на јавноста за пра-
шањата од делокругот на органите односно телата со кои 
раководат. 

Членовите на Советот при јавно истапување за пра-
шањата што се однесуваат на работата на Советот, како и 
на органите и телата со кои раководат, тргнуваат од ста-
вовите, оцените односно заклучоците на Советот и од на-
соките на информативната активност што ги усвоил Сове-
чч 

Грижата за известување на јавноста е дел од подгот-
нимањето, предлагањето, донесувањето и спроведувањето 
на одлуките, заклучоците и ставовите на Советот. 

Член 172 
Советот ја утврдува постапката за користење на ма-

теријали и за известување на јавноста за работата на Сове-
тот. 

При разгледувањето на поважни прашања на седни-
ците на Советот, Советот го определува и начинот на кој 
јавноста ќе биде известена за тоа. 

Советот определува кои материјали, што се разгледу-
вани на седниците на Советот и на неговите работни тела, 
не можат да им се стават на располагање на претставни-
ците на печатот и на другите средства за јавно информи-
рање, трајно или на определено време. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
информациите се грижи, во согласност со ставови ЈС НА 
Советот и на претседателот на Советот, за навремено и 
квалитетно известување на јавноста за работата на Сове-
тот и за одлуките, ставовите и заклучоците што ги донесу-
ва Советот. 

Член 173 
Советот може да заклучи на седницата на Советот и 

на неговите работни тела да присуствуваат акредитирани 
новинари, а особено кога на тие седници се разгледуваат 
начелни прашања од општествеио-политичките и економ-
ските односи од пошироко значење за јавноста. 

Член 174 
Членовите на Советот и функционерите што раково-

дат со сојузни органи на управата и со сојузни организа-
ции одржуваат, во согласност со ставовите на Советот, 
средби со претставниците на средства за јавно информи-
рање, како и редовни и повремени конференции за печат 
за актуелните и за други прашања од работата на Сове-
тот. 

За одржување на конференции за печат членовите на 
Советот и функционерите што раководат со сојузни орга-
ни на управата и со сојузни организации претходно се до-
говараат со функционерот што раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на информациите. 

За одржување на конференција за печат членовите на 
Советот и функционерите од став 2 на овој член се догова-
раат со претседателот на Советот. 

За организирање конференција за печат се грижи со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на инфор-
мациите. 

Срветот може да утврди и други начини на известува-
ње на јавноста за одделни прашања што се разгледувани 
на седницата на Советот. 

Член 175 
Сојузнио1 орган на управата надлежен за работи на 

информации!е врши акредитирање на новинари за следе-
ње на рабо!а Ја на Советот, на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации и, во соработка со генерал-
ниоI секретар на Советот, обезбедува погребен број мате-
ријали за акредитираните новинари и се грижи за обезбе-
дувањето на технички и други услови за нивната работа. 

Член 176 
Заради известување на јавноста и на редакциите на 

средствата за јавно информирање за работата на Советот, 
на седниците на Советот и на неговите работни тела при-
суствува претставник на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на информациите, кого ќе го определи 
функционерот кој раководи со тој орган. 

Член 177 
На барање од претставниците на средставата за јавно 

информирање, функционерот што раководи со сојузен ор-
ган на управата односно со сојузна организација, како и 
раководниот работник што функционерот ќе го овласти, е 
должен, во согласност со законот, да дава известувања и 
ла дава податоци од делокругот на органот односно орга-
низацијата. 

Член 178 
Текстот на соопштението за јавноста за седницата на 

Советот, за оцените, ставовите, одлуките и заклучоците 
што Советот ги разгледувал и ги усвоил, ги одобрува пре-
тседателот на Советот односно потпретседателот на Со-
ветот што претседавал на седницата. 

Во подготовката на текстот на соопштението за јав-
носта, сојузниот орган на управата односно сојузната ор-
ганизација која е предлагач на одделни одлуки и мери, е 
должна да му даде стручна и друга помош на претставни-
кот на сојузниот орган на управата надлежен заработи на 
информациите. 

XVI, УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

Член 179 
Членовите на Советот, претставниците на извршните 

совети на собранијата на републиките и на извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, како и фун-
кционерите и други лица што по покана присуствуваат на 
седницата на Советот, односно на работните тела на Со-
ветот, имаат право усно да ги излагаат и во писмена фор-
ма да поднесуваат поднесоци на јазиците на народите на 
Југославија, како и на јазикот на народноста на која и при-
паѓаат. 

Генералниот секретар на Советот се гр*0ки за обезбе-
дувањето услови за преведување на усните излагања и на 
писмените поднесоци од став 1 на овој член. 

Член 180 
Актите и исправите што се однесуваат на член на Со-

ветот, на функционер односно на раководен работник во 
Советот, се издаваат на јазикот и на писмото на народот 
на Југославија кому тој му припаѓа, а ако се однесуваат на 
член на Советот, на функционер или на раководен работ-
ник - припадник на народност - на јазикот и писмото на 
народноста на која и припаѓа или на јазикот и писмото на 
народот на Југославија што тој ќе го определи. 

XVII. ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ НА СОВЕТОТ 

Член 181 
• Во остварувањето на своите права и должности ут-

врдени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, Советот 
донесува уредби, одлуки, упатства и решенија за извршу-
вање на сојузните закони и на други прописи и општи ак-
ти на Собранието на СФРЈ. 

Советот, во согласност со овластувањата утврдени со 
Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, со заклучок ги ут-
врдува општите насоки за работа на сојузните органи на 
управата и сојузните организации, како и за работа на ор-
ганизациите што вршат јавни овластувања врз основа на 
сојузни прописи. 

Советот донесува заклучок кога не одлучува со друг 
акт. 
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Член 182 
Советот ги утврдува своите оцени и ставови за оддел-

ни прашања што имаат пошироко општествено значење, а 
за чие решавање се одговорни и други општествени субјек-
ти. 

Советот може да одлучи да се објават оцените и ста-
вовите што тој ќе ги утврди. 

Член 183 
Со уредба Советот уредува определени прашања за-

ради извршување на сојузните закони и на други прописи 
и општи акти на Собранието на СФРЈ, ратификува меѓу-
народни договори во рамките на својата надлежност, ут-
врдува општи начела за внатрешната организација на со-
јузните органи на управата и сојузните организации и уре-
дува други односи во рамките на своите овластувања. 

Член 184 
Со одлука Советот поблиску разработува или из-

вршува одделни одредби на сојузните закони и на други 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ. 

Член 185 
Со упатство Советот го пропишува начинот на рабо-

та и постапување на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, на организациите на здружен труд и 
на други самоуправни организации и заедници во извршу-
вањето на одделни одредби на сојузните закони и на други 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописи-
те на Советот. 

Член 186 
Со решение, како општ акт, Советот одлучува за оп-

ределени прашања и односи, кога за тие прашања и одно-
си не одлучува со друг општ акт. 

Со решение Советот назначува и разрешува од 
должност функционери и раководни работници во Сове-
тот, во сојузните органи на управата, во сојузните органи-
зации и во стручните служби на Советот и одлучува за 
други персонални прашања. 

Советот донесува решение и кога одлучува во управ-
ни работи, како и кога во вршењето на своите овластува-
ња или во својата работа донесува поединечен акт. 

Член 187 
Со заклучок Советот утврдува задачи за одделни со-

јузни органи на управата и сојузни организации, како и за 
стручните и други служби на Советот, зазема ставови за 
прашањата што ги разгледува и одлучува за тие прашања, 
ако со овој деловник не е определено за тие прашања, да 
одлучува со друг акт. 

Советот може да одлучи определени заклучоци на 
Советот да се објават. 

Член 188 
Советот дава автентично толкување на прописите 

што ги донесува. 
Нацртот на автентичното толкување на прописите од 

став 1 на овој член го подготвува сојузниот орган на упра-
вата односно сојузната организација што го подготвила 
предлогот на прописот за кој се дава автентично толкува-
ње. 

Член 189 
Советот може да го овласти сојузниот орган на упра-

ата надлежен за роботи на законодавството да го утврди 
пречистениот текст на прописите на Советот. 

Пречистениот текст на прописите на Советот го под-
го1вува сојузниот орган на управата односно сојузната 
организација во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се 
уредуваат со односниот пропис. 

Член 190 
На прописи I е и на .грми а к I и на Советот се става пе-

чат на Советот. 
Печатот на Советот го содржи грбот на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, околу кој на ја-
зиците и писмата на народите на Југославија е напишано: 
„Сојузен извршен совет - Белград . 

Член 191 
Прописите и општите акти на Советот се објавуваат 

во „Службен лист на СФРЈ", во „Службен лист на СФРЈ" -
Меѓународни договори, односно во „Службен лист на 
СФРЈ" - Доверливо гласило, а другите акти на Советот 
ако е тоа определено со сојузен закон или со пропис на Со-
ветот или кога тоа Советот - го определи. 

Исправки на прописите и на општите акти на Сове-
тот дава сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на законодавството, ако објавениот текст на прописот од-
носно на општиот акт не е идентичен со текстот на пропи-
сот односно на општиот акт што го потпишал претседате-
лот на Советот односно потпретседателот на Советот кој 
претседавал на седницата на Советот. 

Текстот на исправката на прописот односно на оп-
штиот акт од став 2 на овој член го подготвува сојузниот 
орган на управата, сојузната организација или друг пред-
лагач кој на Советот му предложил донесување на тој про-
пис односно општ акт. 

XVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 192 
Со денот на влегувањето во сила на овој деловник 

престанува да важи Деловникот на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ, бр. 31/79, 25/81 и 29/82). 

Член 193 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден' од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 1 
5 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрни, е. р. 

58. 

Врз основа на член 8 од Уредбата за полагање депо-
зит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат 
од Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/83), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4 ОД УРЕДБАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃА-
НИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на до-

кажување на изземањата од обврската за полагање депо-
зит пред царинските органи, во смисла на член 4 од Уред-
бата за полагање депозит на динарите што граѓаните има-
ат право да ги изнесат од Југославија (во натамошниот 
текст: Уредбата). 
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2. Од обврската за полагање депозит се ослободени 
југословенските граѓани за првото излегување од земјата, 
несметајќи ги патувањата за кои се ослободени од таа об-
врска според другите основи од член 4 на Уредбата. 

Царинските органи посебно ќе го обележат во патна-
та исправа на граѓанинот првото излегување од земјата. 

3. Граѓаните од член 4 став 1 точ. 2 до 7 и став 2 точ. 1 
до 7 на Уредбата не се должни да положат депозит при из-
легувањето од земјата, при поднесување на соодветен до-
каз на увид на царинскиот орган, и тоа: 

1) граѓаните што се наоѓаат на привремена работа во 
странство и членовите на нивното потесно семејство кои 
со нив се настанете во местото на привремениот престој 
во странство или кои им одат во посета, еден од следните 
документи: 

- работна виза; 
- договор за работа со странски работодавец; 
- потврда што ја издало дипломатско, односно кон-

зуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство; 

- потврда што ја издал органот во републиката од-
носно органот во автономната покраина, преку кој се упа-
тени на работа, ако тој орган за тоа води евиденција; 

- потврда од општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи односно 'за работи на органи-
зацијата на работата на управата на чие подрачје граѓани-
те имаат живеалиште; 

- работна дозвола; 
- соодветен документ од странска служба за социјал-

но осигурување; 
2) граѓаните што одат во посета на членови на потес-

ното семејство чие место на постојан престој е во стран-
ство: 

- заверен превод од потврдата на надлежниот стран-
ски орган со која се докажува фактот за постојаниот пре-
стој во странство и соодветен извод од матичната книга 
заради утврдување на потесното сродство; 

- потврда од општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи односно за работи на органи-
зацијата на работата на управата на чие подрачје граѓани-
те имаат живеалиште; 

3) граѓаните што се вработени во домашни организа-
ции на здружен труд или во нивни асоцијации односно во 
органи на општествено-политички заедници и се упатени 
на работа во странство: 

- потврда од организацијата на здружен труд или од 
нејзината асоцијација, односно потврда од општествено-
-политичката заедница кај кои тие лица имаат заснован 
работен однос и преку кои се упатени на работа во стран-
ство; 

4) граѓаните што службено патуваат во странство и 
граѓаните што се непосредни извршители во меѓународ-
ниот сообраќај (авионску железнички, поморски, речен, 
автомобилски), како и водачите на туристички агенции 
при водењето на туристи во странство во организирани 
аранжмани: 

- одлука од органот на управување односно решение 
од надлежниот орган за одобрено службено патување, во 
согласност со стаутот на работната организација односно 
на ошцтествено-политичката заедница; 

- патен налог или потврда од организацијата на 
здружен труд за вршење на дејност, за непосредните из-
вршители во меѓународниот сообраќај и за туристичките 
водачи. Патниот налог за извршителите во меѓународни-
от сообраќај може да гласи на превозното средство, со тоа 
што во него да биде назначен бројот на извршителите; 

5) граѓаните што патуваат во својство на застапници 
на странски фирми во земјата, потврда од надлежниот ор-
ган за упис во регистарот и покана од странската фирма 
односно потврда од претставништвото за службено пату-
вање во странство, а граѓаните што се акредитирани како 
постојани дописници на странски средства за информира-
ње - потврда од Сојузниот секретаријат за информации и 
покана односно потврда од агенцијата за патување во 
странство; 

6) граѓаните што одат на лекување во странство по 
упат и одобрение од надлежните здравствени организации 
на здружен труд и лицата што ги придружуваат врз осно-
ва на решение на тие организации - заверен упат од над-
лежната здравствена организација на здружен труд за бол-
ните и решение за придружниците во случаите во кои тие 
се неопходни; 

7) граѓаните - двосопственици на имот кога ја преми-
нуваат границата заради остварување на своите права во 
врска со тие имоти, во согласност со меѓународната спо-
годба за малограничен промет склучена помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и односната 
соседна земја, пропусница за двосопственици со влошка за 
земјоделци; ^ 

8) граѓаните што границата ја преминуваат врз осно-
ва на меѓудржавната спогодба за малограничен промет, 
склучена помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и односната соседна земја, за онолкав број 
премини колку што е утврдено со таа спогодба, пропусни-
ца за лицата во малограничниот промет; 

9) граѓаните што патуваат во рамките на научно-тех-
ничка соработка според меѓудржавни договори, одлука 
или решение од органот односно организацијата преку ко-
ја граѓаните се упатуваат на работа во рамките на научно-
-техничката соработка според меѓудржавни договори; 

10) наставниците што работат врз воспитување и об-
разование на југословенските работници и нивните деца 
во странство, одлука или решение од органот или органи-
зацијата што ги упатува на работа во странство според на-
ведениот основ; 

11) спортистите и спортските друштва кога патуваат 
на меѓународни натпревари, одлука од претседателството 
или од извршниот одбор на спортското друштво или на 
клубот, заверена од надлежната сојузна организација за 
физичка култура, а за членовите на репрезентацијата на 
СФРЈ потврда од Сојузната организација за физичка кул-
тура на Југославија; 

12) членовите на културно-уметнички друштва кога 
патуваат на меѓународни манифестации и по покана на 
клубови на југословенските работници привремено врабо-
тени во странство - потврда од управата на културно-
-уметничкото друштво што ја заверила надлежната заед-
ница за просвета и култура; 

13) свештеничките лица што патуваат заради вршење 
на верски должности - потврда или уверение од надлежни-
те органи на соодветни верски заедници, и тоа од: 

- Патријаршијата или епархискиот управен одбор за 
српската православна црква; 

- Бискупската конференција на Југославија, бискуп-
скиот оринаријат или провинцијалот на монашките редо-
ви, за католичката црква; 

- Архиепскиот или епархискиот управен одбор, за 
македонската православна црква; 

- Секретаријатот на верската заедница, за протестан-
тските и други верски заедници; 

- Врховното или републичкото старешинство на Ис-
ламската заедница; 

14) адвокатите - членови на адвокатски комори кога 
ги застапуваат интересите на странките во постапка пред 
странски судови - потврда од адвокатската комора и пис-
мена покана од странство; 

15) самостојните занаетчии што самсотојно вршат 
дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани -
за четири преминувања во текот на календарската година 
- потврда што ја издава регионалната стопанска комора, 
во која се назначува целта на патувањето и дејноста што 
ја врши односното лице. Органот што ја издава таа по-
тврда го наведува во неа и бројот на патувањата, во смис-
ла на Уредбата, заради увид и контрола од страна на ца-
ринските органи. Тие потврди царинските органи ги за-
држуваат. 

4. Царинските органи, заради следење на применува-
њето на Уредбата, патувањата што се ослободени од об-
врската за полагање депозит ќе ги обележуваат со ставање 
на посебна ознака во патната исправа на граѓанинот. 



Страна ЗОО - Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 3 февруари 1984 

5. Одлуката на органот на управувањето односно ре-
шението на надлежните органи за одобрен службен пак со 
кое се докажува изземањето од обврската за полагање де-
позит по основ на службено патување, царинарницата го 
задржува и еднаш месечно заради контрола му го доставу-
ва на Сојузниот девизен инспекторат - на одделението во 
републичкиот односно покраинскиот центар, според мес-
тото на седиштето на издавачот на потврдата. 

6. Заради следење на применувањето на Уредбата ца-
ринарниците на Сојузната управа за царини ќе и доставу-
ваат десетдневни извештаи со податоци за: 

1) бројот на патниците-југословенски граѓани што 
излегуваат од земјата; 

2) бројот на патниците што положиле депозит; 
3) бројот на патниците што се ослободени од полага-

ње депозит по основ на: 
- работа во странство, сметајќи ги и членовите на се-

мејството ; 
- службено патување по републики односно автоном-

ни покраини, и 
- други основи; 
4) бројот на патниците што не положиле депозит, а 

биле должни тоа да го сторат во смисла на Уредбата, 
Сојузната управа за царини ќе му ги доставува, ре-

довно, податоците од став 1 на оваа точка на Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ". 

Бр. * 
26 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Владо Клеменчич. е. р. 

59. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за Царинската 
тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78 и 29/83) по 
прибавено мислење од Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, Стопанската комора на Југославија, Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи со 
странство и од Сојузната управа за царини, сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Во Упатството за применување на член 4 од Зако-
нот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/78 и 52/83), во точка 3 ставот 2 се менува и гласи: 

„Како делови, во смисла на член 4 од Законот за Ца-
ринската тарифа, не се подразбираат: надворешните и 
внатрешните гуми од тар. број 40.11 на Царинската тари-
фа; алатот од глава 82 на Царинската тарифа и у л и ч н и -
те, валчестите, иглестите и бочвестите тркалави лежишта 
од тар. бр. 84.62 на Царинската тарифа, освен ако се увезу-
ваат во состав со други делови." 

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

Бр-3.11186/1-83 
20 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчиќ, е. р. 

60, 

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за 
прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МО-

ЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови 
што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/82) во Листата на отрови што можат да се 
пуштаат во промет, која претставува составен дел на тоа 
решение, се вршат следните измени и дополненија: 

1) под реден број 75 во колоната 6 се додава знакот 

2) под реден број 85 во колоната 3 знакот „ + " се бри-
ше; 

3) под реден број 103 во колоната 2 зборовите: „1 -
(2-ЦИЈАНО-2-МЕТОКСИИМИИОАЦЕТИЛ) - 3-ЕТИЛУ-
РЕА", се заменуваат со зборовите: „ЦИМОКСАНИЛ 

1 -(2-цијано-2-метоксииминоацетил)-3-етилуреа"; 

4) под реден број 165 во колоната 7 по зборот: „ин-
дустрија" се додава запирка и зборовите: „козметика (рас-
твор >в4чГ; 

5) пол реден број 228 во колоната 4 се додава знакот: 

6) пол реден број 260 во колоната 5 се додава знакот: 

7) под реден број 312 во колоната 7 зборот: „фунги-
цид" се заменува со зборот: „хербицид"; 

8) под реден број 387 во колоната 5 зборовите: „до 
10%", се заменуваат со зборовите: „до 40%"; 

9) под реден број 394 во колоната 6 се додава знакот: 

10) под реден број 423 во колоната 5 се додава зна-
кот: „ + "; 

И) под реден број 448 во колоната 4 зборовите: „до 
25%" се бришат; 

12) под реден број 453 во колоната 2 зборот: „ПЕ-
НОКСАЛИН" се заменува со зборот: „ПЕНДИМЕТА-
ЛИН"; 

13) под реден број 457 во колоната 5 се додава зна-
кот: „ + "; 

14) под реден број 574 во колоната 7 по зборот: „ин-
дустрија", се додава запирка и зборот: „козметика". 

15) по реден број 574 се додаваат 17 нови редни брое-
ви, кои гласат: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

„575 БАРИУМ ХЛОРИД 
BaCh 

+ хемиска 
индустрија 

576 БРОДИФАКУМ 
3-/3-(4'-brombi-fenil-4-il)-1,2,3,4,-tetrahidro-
-1 -naftil/-4-hidroksikumarin 

+ до 0,005% родентицид 

577 2,4-ДИХЛОРБЕНЗИЛ 
АЛКОХОЛ 

од 0,1% козметика 
(конзерванс) 

578 ФЛУАЗИФОП БУ ТИЛ 
butil-2/4-(5-triflorometil-2-piridiloksi) fenoksi-
/propionat 

+ хербицид 

579 КАРБОСУЛФАН 
2,3-dihlor-2,2-dimetil-7-benzoilfuranil (dibutila-
mino) tiometilkarbamat 

. + до 25% инсектицид 

580 КАРБУТИЛАТ 
3-(3,3-dimetilureido) fenil terc-butilkarbamat. 

+ хербицид 

581 МЕТАКРИФОС 
0-2-metoksikarbonilprop-1 -enil-0,0-dimetil-fos-
forotioat 

• 

+ инсектицид 
акарицид 

582 

583 

НОНИЛФЕНОКСИ ПОЛИЕТАНОЛ 
ЈОД КОМПЛЕКС 

НУАРИМОЛ 
2-hlor-4'-fluor-alfa(pirimidin-5-il)benzhidril al-
kohol 

од 4% 
(0,8% активен 

јод) + 

дезинфициенс 

фунгицид 

оо
 

ПИРИОН ДИСУЛФИД 
2,2'-ditiobis (piridin-l-oksid) 

+ од 1% 
до 10% 

козметика 
(конзерванс) 

585 П РОП AMOK АРБ 
propil-3-(dimetilamino) propilkarbamat 

+ фунгицид 

586 ПРОПЕТАМФОС 
(E)-O-izopropoksi-karbonil-1 -metilvinil 0-metil-
-etil-fosforoamidotioat 

+ до 10% инсектицид 

587 ПРОПИКОНАЗОЛ 
cis/trans-1 -/2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-diokso-
lan-2-il-metil/-1 -H-1,2,4,-triazol 

+ фунгицид 

588 СМЕСА НА МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОН И 
НА ХЛОР ДЕРИВАТОН :3) 
5-hlor-2-metil-izotiazol-3 (2H)-on i 2-metil-izoti-
azol-3 (2H)-on 

+ од 0,005% 
до 1,5% 

козметика 
(конзерванс) 

589 

590 

СРЕБРО КОЛОИДНО 

СУЛФОТЕП 
0,0,0\0'-tetraetil ditiopirofosfat 

+ 

+ 

до 20% 

хемиска 
индустрија 
инсектицид 

591 ТРИАДИМЕНОЛ 
Beta-(4-hlorfenoksi)-alfa-( 1,1 -dimetiletil)-1H-
-1,2,4-triazol-1 -etanol 

+ фунгицид 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр.3171 
13 јануари 1984 година 

Белград 
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Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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61. 

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за прометот 
на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ДАВА-

ЊЕ ТОКСИКОЛОШКА ОЦЕНА НА ОТРОВИТЕ 
1. Во Решението за утврдување на организациите на 

здружен труд што ги исполнуваат условите за давање ток-
сиколошка оцена на отровите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/82) во точка 1 се вршат следните измени и дополне-
нија 

1) одредбата под 15 се менува и гласи: 
„15) Институт за претклиничка и клиничка фармако-

логија Со токсикологија - Медицински факул-
тет, Скопје;" 

2) во одредбата под 16 на крајот, точката се заме-
нува со точка и запирка и потоа се додаваат че-
тири нови одредби, кои гласат: 

„17) Завод за заштиту здравља СР Хрватске, Загреб; 
18) Биотехнички факултет, Љубљана; 
19) Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић", Београд.,, 
20) Завод за превентивну медицину Војно-медицин-

ске академије, Београд.". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1748 
13 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

62. 

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за прометот 
на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ 
ЕФИКАСНОСТА ЦА ОДДЕЛНИТЕ ОТРОВИ ШТО СЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТИЈАТА ВО 
ПРОСТОРИИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ И НА ЈАВ-
НИТЕ ПОВРШИНИ ИЛИ ЗА УНИШТУВАЊЕ НА 

ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ДРУГИ ШТЕТНИЦИ 
1. Утврдување на ефикасноста на одделните отрови 

што се наменети за одржување на чистотијата во просто-
риите на јавните објекти и на јавните површини или за 
уништување на штетни инсекти-и други штетници, можат 
да вршат следните организации на здружен труд, и тоа: 

1) Завод за здравствену заштиту Босне и Херцегови-
не, Сарајево; 

2) Институт за фармакологију и токсикологију Уни-
верзитетско-медицинског центра Сарајево; 

3) Завод за заштиту здравља Ср Хрватске, Загреб; 

4) Институт за медицинска истраживања и медици-
ну рада, Загреб; 

5) Завод СР Словеније за здравствено варство, Љуб-
љана; 

6) Завод за здравствено варство, Марибор; 
7) Завод за заштиту здравља Србије „Др Милан Ј>-

вановић-Батут", Београд; 
8) Институт за примену нуклеарне енергије у по-

љопривреди, ветеринарству и шумарству, Земун; 
9) Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић", Београд; 
10) Завод за превентивну медицину Војно-медицин-

ске академије, Београд. 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 304 
13 јануари 1984 година 

Белград Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

1 р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

63. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11 /8о), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внат-
решни работи, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА ВИ-

СОКИ ОБЈЕКТИ ОД ПОЖАР 

Член 1 
Под висок објект, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат згради со просторни што служат за престој 
на луѓе, чии подови на највисокиот кат се наоѓаат најмал-
ку 22 ш над најниската кота на теренот на кој е можен при-
стап и интервенција со користење на автомеханички скали 
(во понатамошниот текст: објектот). 

Член 2 
На противпожарните возила мора да им биде овоз-

можено да пристапат кон објектот од оние страни на об-
јектот на кои се наоѓаат прозорци, врати или други слич-
ни отвори. 

Приодот кон објектот од страната на калканскиот 
ѕид без отвор, не се смета како приод за интервенција. 

Член 3 
За интервенција при гаснењето на пожар мора да се 

обезбеди плато на кое е можно користењето на автомеха-
нички скали во сите позиции. 

Пристапниот пат и платото за интервенции мораат 
да имаат коловози со носивост од најмалку 10 тони осен 
притисок. 

Член 4 
Пристапниот пат околу објектот и платото за интер-

венции мораат да се изградат така што пристапот и 
движењето на противпожарните возила секогаш да е 
можен само со возење нанапред. 

Член 5 
На најмлку два фасадни ѕида на објектот, отворите 

мораат да бидат пристапни за противпожарната опрема 
со цел при гаснењето на пожарот да може да се интервени-
ра од надворешната страна. 
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Ако објектот се гради во низа со други објекти па и со 
оние што ће се високи, граничниот ѕид на високиот објект 
не смее да има отвори и мора да биде отпорен спрема 
пожар најмалку 2 ћ. 

Член 6 
Ако на спротивните ѕидови на објектот и на соседни-

от објект на која и да е височина се наоѓаат отвори преку 
кои би можел да се пренесе пожарот од еден објект на 
друг, најмалото растојание меѓу тие отвори се определува 
сметковно, а ако тоа не е можно растојанието мора да из-
несува половина од височината на повисокиот објект. 

Член 7 
Објектот се дели на пожарни сектори, чија големи МЈ 

.зависи од височината на објектот, како што е прикажано 
во табелата. • 

Табела 

Височина на објектот Големина на 
во ш пожарниот сектор 

во ш2 

22 до 40 до 1500 
41 до 75 до 1000 
76 до 100 до 800 
над 100 до 500 

Член 8 
Ако површината на едниот кат на објектот со височи-

на до 40 ш е помала од половината на површината пред-
видена во член 7 на овој правилник, пожарниот сектор 
може да опфати и два ката. 

Должината на страните на пожарниот сектор изнесу-
ва најмногу 60 ш. 

Член 9 
Дозволено е соединување на два пожарни сектора ако 

меѓу нив се наоѓа врата отпорна на пожар најмалку еден 
час која автоматски се затвора при појавата на чад. 

При соединувањето на пожарните сектори на објекти 
повисоки од 100 т , мора да се направи тампон-зона со две 
врати што се отпорни на пожар најмалку 1 ћ. Тампон-зо-
ната мора природно или вештачки да се проветрува. 

Вратите од став 2 на овој член мораат да имаат авто-
матски механизам кој во моментот кога ќе се појави чад ќе 
затвори, при што мора да се вклучи вентилацијата на там-
пон-зоната. 

Член 10 
Преградниот ѕид кој ги одвојува пожарните сектори 

мора да ја пресекува целата конструкција. 
Ако таваните се спуштени, преградниот ѕид мора да 

ја пресекува видливата облога на таванот и да се врзува со 
меѓукатната конструкција. 

Ако во покривната конструкција на објектот се ко-
ристи и горивен материјал, преградниот ѕид на последни-
от кат мора да ја пресекува покривната конструкција и да 
ја надвисува најмалку 50 с т . 

Член 11 
Кај објектите чии одделни делови се со различна ви-

сочина, на ѕидот на повисокиот дел на објектот, на височи-
на најмалку од 10 ш над понискиот дел, како и надвореш-
ниот ѕид на објектот што е потпрен кон понискиот објект, 
не смее да има никакви отвори. 

Член 12 
Ако објектот или деловите на објектот се градат со 

сложени форми на основата, при делењето на објектот на 

пожарни сектори, растојанието на преградниот ѕид од 
внатрешниот агол на објектот изнесува најмалку 5 ш како 
што е прикажано на сликата. 

Хоризонталното прекинувачко растојание на место-
то на преградниот ѕид што ги одвојува пожарните сектори 
изнесува најмалку 1 ш. 

Член 13 
Носечките елементи и конструкцијата и елементите 

на патиштата за евакуација со кои пожарот може да се 
пренесе од еден пожарен сектор во друг или од еден кат на 
друг, се прават од негорлив градежен материјал отпорен 
на пожар најмалку 1,5 ћ. 

Член 14 
Носечките и зајакнатите надворешни, ѕидови мораат 

да бидат од негорлив материјал и отпорни на пожар нај-
малку 1,5 ћ. 

Изолациониот материјал на надворешната страна на 
ѕидовите од став 1 на овој член може да биде и горлив ма-
теријал под услов да е налепен на ѕидот и анкериран така 
што да не отпаѓа во случај на пожар и од надворешната 
страна да е обложен со негорлив материјал кој е отпорен 
на пожар најмалку 1 ћ. 

Изолационист материјал во ѕидовите од став 1 на 
овој член може да биде горлив ако облогата од внатреш-
ната страна на тие ѕидови е отпорна на пожар најмалку 
1,5 ћ, а ако е поставен од внатрешната страна на тие ѕидо-
ви, изолационист материјал мора да биде негорлив. 

^5.00 

о О * 1Г) " 

/ ^ 
^ 5.00 о О * 1Г) " 

/ ^ ^5.00 

о О * 1Г) " 

/ ^ 
I 

^ 5.00 ^ 5.00 

Слика 

Член 15 
Внатрешните неносечки преградни ѕидови, освен под-

вижните прегради, армоника-врати и ел., мораат да бидат 
отпорни на пожар најмалку 1/2 ћ. 

Преградните ѕидови меѓу два стана мораат да бидат 
отпорни на пожар најмалку 1,5 ћ. 

Член 16 
Изолцијата и облогите на ѕидовите во просториите 

во кои се наоѓаат мокри јазли можат да бидат и од горлив 
материјал (пластика, емајлиран тврд лесонит и ел.). 

Обложување на скалишниот простор со горлив мате-
ријал не е дозволено. 

Член 17 
Фасадата на објектот мора да биде изградена од ма-

теријал кој не може да го пренесува огнот од еден кат на 
ДРУГ. 

Прекинувањето растојание меѓу отворите на два со-
седни ката на фасадната страна, мора да изнесува најмал-
ку 1 ш. 

Ако прекинувачкото растојание е помало од 1 ш, па-
тот на пламенот меѓу два ката се продолжува со поставу-
вање на конзолните делови на конструкцијата на објектот 
во нивото на секој кат. 
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Член 18 
Секој пожарен сектор на објектот мора да биде дос I а-

пен преку најмалку едно сигурносно скалиште или најмал-
ку две меѓусебно независни скалишта. Едно од независни-
те скалиште не мора да води во приземје ако води во дел 
од објектот или во друг објект кои се пониски од 22 ш и 
врзани за друго скалиште кое води надвор од објектот. 

Сигурносното скалиште мора да биде обезбедено та-
ка што да не продираат оган и чад за целото време додека 
трае пожарот во објектот и мора да биде достапно од сите 
простории на еден пожарен сектор преку патишта што не 
се загрозени од пожарот. 

Член 19 
Скалишниот простор мора да има отвори за природ-

но проветрување кои се отвораат од приземјето или од од-
мориште™ на скалиште. 

Вкупната површина на отворите за природно провет-
рување мора да биде еднаква на најмалку 5% од површи-
ната на хоризонталниот пресек на скалишната шахта на 
која му припаѓаат, но не помала од 0,5 т 2 . 

Член 20 
Најдолгиот пат од некоја просторија во еден пожарен 

сектор до скалиштето не смее да биде подолг од 30 т за 
објекти со височина до 75 ш, односно 20 т за објекти пови-
соки од 75 ш. 

Член 21 
Внатрешните сигурносни скалишта за објекти пови-

соки од 40 ш, мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) мораат да бидат одвоени од внатрешните комуни-

кации на објектот со тампон-зона што се проветрува при-
родно или вештачки; 

2) површината на тампон-зоната мора да изнесува 
најмалку 5 ш2, со тоа што зоната не може да биде потесна 
од 1,25 гп; 

3) тампон-зоната мора да биде одвоена од седиште-
то и од внатрешните комуникации со врата која не про-
пушта чад, која е направена од негорлив материјал и опре-
мена со механизам кој секогаш ја држи затворена; 

4) ако не може да се обезбеди природно проветрување 
преку фасадата на објектот, тампон-зоната вештачки се 
проветрува со 20 измени на воздух во час; 

5) лифтовите мораат да бидат издвоени од спалишни-
от простор и тампон-зоната. 

Член 22 
Внатрешните сигурносни скалишта за објекти со ви-

сочина од 22 ш до 40 ш мораат од другите комуникации да 
се одвојат со врати што не пропуштаат чад и кои се опре-
мени со механизам кој секогаш ги држи затворени. 

Член 23 
Чадот од скалишниот претпростор се одведува од 

највисокото место на претпросторот, под таванот, а 
свежиот воздух се уфрлува при подот на претпросторот. 

Проветрување се предвидува само за еден пожарен 
скалиштен сектор од четири ката. 

Уредот за проветрување автоматски се вклучува пре-
ку сигналните уреди за чад, кои се поставени во внатреш-
ните комуникации пред скалишниот претпростор на нај-
високата точка под таванот. Освен автоматско, мора да 
биде обезбедено и рачно вклучување на системот за про-
ветрување. 

Член 24 
Скалишното окно мора да биде одвоено од внатреш-

ните простори на објектот со ѕидови отпорни на пожар 
најмалку 1,5 ћ. 

Член 25 
Најмалата ширина на сигурносното скалиште се оп-

ределува така што за секои 100 луѓе се обезбедува ширина 
од 60 с т , со тоа што вкупната ширина не може да биде по-
мала од 1,25 ш. 

Ако во согласност со одредбата од став 1 на овој 
член, би требало да се обезбеди скалиште пошироко од 
2,20 т , би морало да се направат најмалку две сигурносни 
скалишта. 

Скалишните краци и газишта мораат да се направат 
од материјал отпорен на пожар најмалку 1,5 ћ. 

Конзолни и спирални скалишта во објекти не се до-
зволени. 

Член 26 
Надворешните сигурносни скалишта мораат да ги 

исполнуваат следните услови: 
1) да бидат пристапни <?д ходникот или најмалку од 

две простории на зградата на секој кат; 
2) да не се поставуваат поблиску од 1,5 ш од отворот 

на фасадата на објектот, освен ако се соѕидани спрема тој 
отвор; 

3) корисната ширина да не биде помала од 80 с т , а 
наклонот да не биде поголем од 45°; 

4) да не се прават како спирално скалиште и качувал-
ки; 

5) заштитната ограда на отворените скалишта да не 
биде пониска од 1,20 т ; 

6) градежниот материјал да биде негорлив; 
7) користењето да е возможно без оглед на времен-

ските прилики. 

Член 27 
Во објекти повисоки од 40 т , поврзување на визбата 

со горните катови со заедничко скалиште не е дозволено. 
Во објекти со височина до 40 т може да се спојува 

ска »иштето на визбата и горните катови под услов влезот 
во визбените простории да е обезбеден со проветрувана 
тампон-зона и со врата отпорна на пожар 1 ћ. 

Член 28 
Подот на ходниците мора да биде рамен и без стесну-

вања. 
Обложување на ѕидовите во ходниците со горивен 

материјал не е дозволено. 
Ѕидовите што ги одвојуваат ходниците од другите за-

грозени простории мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 
ћ. 

Ширината на ходниците се определува како кај си-
гурносните скалишта според одредбите на член 25 од овој 
правилник. 

Вратите што ги поврзуваат ходниците со простории-
те со високо пожарно оптоварување мораат да бидат от-
порни на пожар 1,5 ћ и секогаш затворени. 

На сите патишта за евакуација е дозволено поставу-
вање само на завртим врати кои мораат да се отвораат са-
мо во правецот на излегувањето. 

Член 29 
Ширината на излезите од објектот се определува така 

што на секои 100 луѓе се обезбедува ширина од 60 с т , со 
тоа што излезот не може да биде потесен од 1,25 т ниту 
поширок од 2,20 т . 

Излезите и приодите кон излезите секогаш мораат да 
бидат пристапни. 

Патот до излезните врати не смее да води низ просто-
рија што се заклучува и мора да биде видливо обележан. 

Член 30 

Приодните патишта кон излезните врати не смеат да 
врват покрај или преку простории ако во случај на пожар 
во тие простории постои опасност по живот. 
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Ако до некој излез од објектот водат повеќе пристап-
ни патишта, димензиите на секој од тие патишта мораа т 
да зависат од бројот на луѓето што се користат со нив. 

Сите излези од објектот мораат да водат непосредно 
на улица, двор или друг безбеден простор. 

Излезот од објектот не смее да биде понизок од 2,30 
ш. 

Член 31 
Ако излезните врати на објектот се завртни, мора да 

се отвораат во насоката на излегувањето. 
Вратите мора да бидат дотерани така што во секое 

време да можат да се отворат од страната од која треба да 
се излезе. Ако од внатрешната страна на вратата постои 
брава, таа не смее да се отвора со клуч. 

Излезната врата што е наменета само за евакуација 
во случај на пожар, мора од внатрешната страна лесно да 
се отвора и мора да биде видливо означена како излезна 
врата во случај на пожар. 

Член 32 
Крилото на излезната врата не смее да биде потесно 

од 70 с т ниту пошироко од 1,20 т . 
П О Д О Т О Д обете страни на излезната врата мора да 

биде рамен и еднакво издигнат на одалеченост од најмал-
ку 1,50 т . По исклучок, ако излезната врата не е натопе-
на, се дозволува поставување на една скала од надвореш-
ната страна на излезната врата висока најмалку 18 с т . 

Член 33 
Ако излезната врата се задвижува со електрична 

енергија, нејзината конструкција мора да биде таква што 
во случај на недостиг на енергија за напојување, да може 
да се отвори рачно. 

Завртната врата не се смета како излезна врата за 
случај на пожар. 

Член 34 
Секој излез од објектот за случај на пожар, мора да 

биде означен со уочливи знаци кога излезот или патот до 
излезот не се непосредно видливи од просториите. 

При означувањето на излезот од објектот, не смеат 
да се користат силно осетливи знаци наменети за друга 
цел ниту во линијата на погледот спрема знакот за излез 
смеат да се изложуваат стоки или на други предмети, кои 
би можеле да го одвлечат вниманието од излезот. 

Член 35 
Секоја врата, премин или скалиште кои не служат за 

излез ниту пристапен пат кон излезот, а се сместени така 
што по забуна би можеле да се сметаат како излез, мораат 
да бидат видливо означени со знак кој укажува на правата 
намена на вратата, преминот или скалиштето. 

Член 36 
Знаците з& насочување на движењето на луѓето мора-

ат да бидат осветлени со извор на светлост кој на осветле-
ната површина дава јачина на светлото од најмалку 70 1х. 

Член 37 
Пожарниот сектор во просториите под нивото на те-

ренот не смее да изнесува повеќе од 250 т 2 и мора да биде 
одвоен со ѕид отпорен на пожар 1,5 ћ. 

Секој визбен кат мора да има најмалку два излеза од 
кој едниот води непосредно надвор. 

Ако постојат повеќе визбени катови, дозволено е по-
ставување на заедничко скалиште кое мора да биде напра-
вено како сигурносно и кое мора да има засебен излез над-
вор, независно од излезот од надземните катови. 

Член 38 
Визбената просторија од излезот од објектот не смее 

да биде оддалечена повеќе од 20 т . Сите врати на патот за 
евакуација мораат да бидат отпорнана пожар 1,5 ћ. 

Вратите што водат непосредно надвор мораат од 
внатрешната страна да бидат направени така што да 
можат да се отвораат без клуч. 

Член 39 
Ако во визбените простории на објектот подолго или 

покусо се задржуваат луѓе, како друг излез може да по-
служи прозорец ако има такви димензии што да може да 
се користи за проод. 

Член 40 
Вратите во еден пожарен сектор што поврзуваат од-

делни простории со патиштата за евакуација мораат да 
бидат отпорни на пожар 1,5 ћ. 

На јавни објекти вратите мораат да бидат отпорни на 
пожар 1,5 ћ. 

Вратите на патиштата за евакуација, мораат да се от-
вораат во насоката на излезот од објектот. 

Член 41 

Вратите што ги соединуваат пожарните сектори мо-
раат да имаат механизам кој ќе ги држи секогаш затворе-
ни. 

Ако од технолошки или други причини вратите од 
став 1 на овој член мораат да се држат отворени, тие мо-
раат да имаат механизам кој во моментот на појавата на 
чад ги затвора. 

Член 42 
Капацитетите на прозорците и сите видови ролетни 

поставени од надворешната страна на прозорците на об-
јектот, мораат да бидат изработени од негорлив матери-
јал. 

Од внатрешната страна на прозорците дозволена е 
употреба на завеса од горлив материјал. 

Член 43 
Ѕидовите на вертикалните канали за сместување на 

инсталациите мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 ћ. 
Пристапните отвори за контрола ма инсталациите 

мораат да се осигураат со врати или со капаци отпорни на 
пожар најмалку 1,5 ћ. 

Член 44 
На вертикалните канали за сместување на инсталаци-

ите во објектот не смее да им се приоѓа од скалиШниот 
простор, туку само од просторот кој од другите комуника-
ции во објектот е одвоен со врата која мора да биде изра-
ботена од негорлив материјал. 

На највисокиот кат на објектот, вертикалните канали 
за сместување на инсталациите мораат да се проветруваат 
преку бочни отвори со вкупна површина 5% од површина-
та на попречниот пресек на каналот. 

Член 45 
Хоризонталните канали во кои се поставуваат инста-

лациите мораат да бидат отпорни на пожар 1 ћ. 
Сите облоги на хоризонталните канали и на отвори-

те на тие канали мораат да бидат од негорлив материјал. 

Член 46 
Изолациите на каналите во кои се поставуваат инста-

лациите мораат да бидат од негорлив материјал и поста-
вени така што чадот или пламенот да не можат да проби-
ваат во соседната просторија. 
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Отворите на каналите за сместување на инсталации-
те ако се наоѓаат во просториите мораат да бидат осигу-
рани со капаци или со врати отпорни на пожар 1,5 ћ. 

Член 47 
Хоризонталните канали во кои се поставуваат инста-

лации мораат да се проветруваат. За проветрување не сме-
ат да се употребуваат скалишните просторни ниту просто-
риите во објектот што се користат или во кои се наоѓа 
запалив материјал. 

Во хоризонталните канали дозволената должина на 
инсталациите без противпожарна преграда која спречува 
пренесување на пожар по должината на инсталациите, 
може да изнесува најмногу 15 ш. 

Член 48 
Вертикалните канали за одведување на отпадоци од 

одделни катови мораат да имаат свој проветрувачки прет-
простор освен ако отворот за уфрлање на отпадоци, со ка-
пак, се наоѓа на надворешниот ѕид. 

Каналот за одведување на отпадоци не смее да биде 
во непосредна врска со скалишниот простор. 

Внатрешната површина на каналот мора да биде 
мазна. 

Член 49 
Ѕидовите на вертикалните канали мораат да бидат 

отпорни на пожар 1,5 ћ. 
Отворите за уфрлање на отпадоци во вертикалните 

канали мораат да се наоѓаат во посебна просторија чија 
површина не смее да биде помала од 2 ш2и која мора да 
има посебно проветрување. 

Капакот на отворот низ кој се фрлаат отпадоци мора 
да биде од негорлив материјал и секогаш во затворена по-
ложба, со добар затиначки спој. 

Член 50 
Ѕидовите на просторијата за собирање отпадоци од 

вертикалните канали, мораат да бидат отпорни на пожар 
најмалку 1,5 ћ. 

Просторијата од став 1 на овој член претставува од-
делен пожарен сектор. 

Вратата на просторијата за собирање отпадоци, мора 
да биде отпорна на пожар најмалку 1,5 ћ и мора да има 
механизам кој ќе ја држи секогаш во затворена положба. 

Просторијата за собирање отпадоци мора да се про-
ветрува. 

Член 51 
Секој пожарен сектор во објектот мора да биде по-

врзан со најмалку еден лифт за превоз на лица. 
Лифтовите за превоз на лица во објекти со височина 

од 40 ш мораат да бидат пристапни од претпросторот кој 
се проветрува. 

Член 52 
Ѕидовите на окната за лифтови мораат да бидат от-

порни на пожар 1,5 ћ. 
Во објекти повисоки од 40 ш окната за лифтови мора-

ат да бидат одвоени од скалишниот простор, а во објекти 
со височина до 40 ш дозволено е проветруваниот прет-
простор да биде заеднички за лифтовите и за скалиштето. 

Освен инсталациите потребни за работа на лифтови-
те, во окното за лифт се поставуваат уште само инстала-
ции за автоматско откривање на пожар и за јавување за 
пожар во окното за лифт и во кабината. 

Член 53 
Кабините на лифтовите и вратата на окното за лифт, 

мораат да бидат од негорлив материјал. Таа врата мора 
да се затвора автоматски. 

Член 54 
Лифтот мора да биде опремен со уреди кои овоз-

можуваат, во случај на појава на пожар во пожарниот сек-
тор во кој се наоѓа лифтот, кабината автоматски да се до-
веде во приземјето и по излезот на лицата, лифтот авто-
матски да се исклучи од работа. 

Чадните детектори, поради својата осетливост, не 
смеат да бидат поврзани со командата за блокирање на 
лифтот. 

Член 55 
Во објекти повисоки од 75 ш еден од лифтовите што 

нормално се користат се предвидува како лифт за евакуа-
ција во време на пожар (во понатамошниот текст - сигур-
носен лифт). 

Сигурносниот лифт мора да биде сместен во сопстве-
но окно чии ѕидови и врати се отпорни на пожар најмалку 
1,5 ћ. 

Окното на сигурносниот лифт може да биде сместено 
во скалишниот простор, во проветруваниот претпростор 
на скалиштето или лоцирано така што да има посебен 
претпростор за проветрување кој мора да обезбеди нај-
малку 20 измени на воздух на еден час. 

Член 56 
Една од димензиите на сигурносниот лифт мора да 

изнесува најмалку 2,10 ш. 
Претпросторот од кој се влегува во сигурносниот 

лифт мора да има такви димензии што непречено да 
можат да се внесуваат и изнесуваат болнички носила со 
болен во лежечка положба. 

Член 57 
Командата за управување со сигурносниот лифт мо-

ра да биде направена така што кабината, со позив од при-
земјето преку посебен прекинувач, да може безбедно во се-
кое време да се доведе во приземје. 

Сигурносниот лифт се користи за време на пожар са-
мо со помош на посебен клуч за управување. 

Член 58 

Температурата настаната од пожар не смее да влијае 
врз работата на сигурносниот лифт во текот на 1 ћ. 

Член 59 
Сигурносниот лифт мора да се означи со натпис. Ако 

натписот не е видлив од влезот во приземјето, мораат да 
се постават посебни натписи за носочување. 

Член 60 
Просторијата во која е сместен погонскиот агрегат за 

лифтот (машинска просторија) мора да се наоѓа на најви-
соко место во објектот и мора да биде одвоена од другите 
комуникации со врата отпорна на пожар најмалку 1,5 ћ. 

Член 61 
Котларницата за загревање може да се постави во об-

јект со височина до 40 ш ако ги исполнува следните усло-
ви: 

1) ѕидовите на котларницата и меѓукатната конструк-
ција да бидат отпорни на пожар 1,5 ћ; 

2) вратата за влегување во котларницата да биде по-
ставена од надворешната страна на објектот. Котларница-
та може да биде поврзана со објектот преку тампон-зона 
со вештачко проветрување и со врата отпорна на пожар 
1,5 ћ; 

3) котларницата да има најмалку два излеза, од кои 
едниот да води непосредно надвор од објектот; 

4) вратата на котларницата да се отвора во правецот 
на излезот; 

5) складишниот простор за гориво (чврсто, течно или 
гасовито) да не се наоѓа во објектот. 
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Член 62 
Котларницата за објекти со височина над 40 ш мора 

да биде лоцирана надвор од објектот. 
Ако котларницата се поставува непосредно кон објек-

тот, таа мора да ги исполнува следните барања: 
1) ѕидот на објектот врз кој се потпира котларницата 

да нема отвори на височина најмалку 5 ш над котларница-
та; 

2) ѕидот на котларницата спрема објектот да биде от-
порен на пожар најмалку 3 ћ; 

3) покривната конструкција и покриениот покривач 
на котларницата да се изработени само од негорлив мате-
ријал; 

4) на ѕидот на котларницата спрема објектот да не 
постои врска со објектот. 

Член 63 
Потстаницата за топла вода во објектот мора да се 

смести во посебна просторија. 

Член 64 
За загревање на водата за централно греење може да 

се користи и гас, со тоа што котларницата да се постави 
на највисокиот кат на објектот. 

Во просторијата на котларницата мора да се влегува 
само од тераса. 

Котларниците се снабдуваат со гас со помош на цево-
вод што се поставува од надворешната страна на објектот 
на ѕидот без отвор, а ако ѕидот е со отвор, цевоводот се 
поставува 2 ш од отворот и се заштитува од влијание на 
атмосфери и од високи температури. 

Делот на цевоводот кој од нивото на теренот е при-
стапен, мора да биде заштитен од механичко оштетување. 

Член 65 
Во објектите не е дозволено поставување на тран-

сформаторски станици. 
Во објекти високи до 40 ш може, по исклучок, да се 

дозволи поставување на трансформаторска станица под 
услов просторијата во која се поставува станицата да е од-
воена од другите простории. 

Ѕидовите на просторијата во која се сместуваат тран-
сформаторите мораат да бидат отпорни на пожар 3 ћ. 

Над влезната врата во трансформаторската станица 
мора да се направи натстрешница која има добра затинач-
ка врска со објектот и чија должина во однос на објектот 
мора да изнесува најмалку 2 ш а широчината од вратата 
на едната и на другата страна по 1 ш. 

Член бб 
Освен редовното напојување со електрична енергија 

од мрежата, во објектите мора да се обезбеди и резервен 
извор кој со електрична енергија ќе ги напојува следните 
уреди: 

1) сигурносниот лифт или најмалку еден лифт наме-
нет за корисниците на објектот; 

2) осветлувањето на патиштата за евакуација ^ка-
лишта, ходници, пристапни патишта, натписи за побрза 
евакуација и ел.); 

3) уредите за затворање на чадните клапни во објек-
тот; 

4) хидрофорската постројка и пумпата (ако пости во 

објектот); 
5) уредот за автоматско откривање и јавување за-

пожар; 
6) автоматските уреди за гаснење на пожар (ако се по-

ставени); 
7) уредите за проветрување на претпросториите, там-

пон-зоните и електричните уреди кои служат за заштита 
од пожар. 

Член 67 
Ако како резервен извор за снабдување со електрична 

енергија се користи агрегат со мотор со внатрешно сого-
рување, за тој агрегат мора да се обезбеди посебна просто-
рија чии ѕидови и врата се отпорни на пожар најмалку 1,5 
ћ. 

Агрегатот од став 1 на овој ч^ен мора автоматски да 
се вклучува и мора да биде способен да обезбедува енерги-
ја најмалку 2 ћ. 

Член 68 
Акумулаторските батерии што се користат како ре-

зервен извор на електрична енергија мораат да бидат 
сместени во посебна просторија која се проветрува добро. 

Просторијата од став 1 на овој член мора да има 
електрични инсталации што се изведени во противекспло-
зивна заштита. 

Вратата на просторијата мора да биде отпорна на 
пожар најмалку 1 ћ и при отворањето и затворањето не 
смеат да искрат. 

Акумулаторските батерии мораат да бидат способни 
да обезбедуваат енергија најмалку 2 ћ. 

Член 69 
Електричната инсталација во објектот мора да биде 

направена така што од приземјето или однадвор да може 
брзо да се исклучи. 

Разводните табли и другите табли со мерни уреди, се 
поставуваат во ормани од негорлив материјал кои не сме-
ат да се наоѓаат на патот за евакуација од објектот. 

Главните напонски водови, како и другите водови 
што поминуваат низ еден пожарен сектор или повеќе 
пожарни сектори, се поставуваат така што преку нив ог-
нот да не може да се пренесе од еден кат на друг, односно 
од еден пожарен сектор во друг пожарен сектор. 

Во окната наменети за електрични кабли не смеат да 
се поставуваат други инсталации. 

Член 70 
За секој пожарен сектор се изградува, по правило, од-

делен систем за климатизација, односно проветрување. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 

не може да се избегне спојување на два пожарни сектора 
или на повеќе пожарни сектори со канали за климатизаци-
ја или поветрување, на местата на кои поминуваат овие 
канали низ таванот или ѕидовите што ги одвојуваат 
пожарните сектори, мораат да се постават клапни отпор-
ни на пожар кои автоматски се затвораат при појавата на 
чад или зголемена топлина. 

Вертикалните отвори за проветрување мораат од си-
те страни да бидат отпорни на пожар 1,5 ћ. 

Материјалот што се користи за топлотна или звучна 
изолација на уредите за климатизација и проветрување, 
мора да биде негорлив. 

Член 71 
При активирање на сигналниот уред за чад или на 

уредот за автоматско откривање и јавување за пожар, уре-
дите за довод на свеж воздух мораат да бидат така изведе-
ни што автоматски да се исклучуват. 

Уредите за проветрување и климатизација одново се 
вклучуваат од приземјето со прекинувач поставен на лес-
но достапно место. 

Член 72 
Клима-коморите и другите уреди за проветрување 

мораат да се сместат во засебна просторија која од други-
те простории во објектот е одвоена со ѕидови отпорни на 
пожар 1,5 ћ. 

Вратата на просторијата за клима-комори и уреди за 
проветрување мора да биде отпорна на пожар 1,5 ћ. 
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Член 73 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 12 ме-

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

Бр. 50-16277/1 
3 ноември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

64. 

Врз основа на член 30 ст. 2 и 5 и член 49 став 2 од За-
конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузни-
от комитет за сообраќај и врски и со сојузниот секретар за 
внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИ И ОПРЕ-
МА ЗА ПОГОН НА МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ТЕЧЕН 

НАФТЕН ГАС 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што мо-

раат да ги исполнуваат уредите и опремата на моторните 
возила за погон на моторни возила на течен нафтен гас и 
условите за испитување на уредите и опремата за течен 
нафтен гас и живното вградување во моторните возила. 

Член 2 
Под течен нафтен гас, во смисла на овој правилник, 

се педразбираат бутан, пропан и нивните смеси според ју-
гословенските стандарди за течни нафтени гасови, како и 
други течни нафтени гасови чиј притисок на температура 
од 70°С не е повисок од 31 бар, а густината на течната фаза 
на температура од 50°С не е помала од 0,40 к%/6тК 

II. УРЕДИ И ОПРЕМА 

ј Член 3 
Под уреди и опрема што се користат за погон на мо-

торните возила на течен нафтен гас се подразбираат: 
1) резервоар за гас; 
2) арматура на резервоарот; 
3) елементи за заштита на арматурата на резервоа-

рот; 
4) пречистувач на течен нафтен гас; 
5) испарувач на гас; 
6) редуктор - регулатор на притисокот; 
7) вентила за гас; 
8) вентила за гориво (бензин или дизел); 
9) водови за гас со висок притисок; 

. 10) водови за гас со низок притисок; 
11) водови за средство за греење; 
12) електрични уреди и инсталации. 

Член 4 
Уредите и оремата од член 3 на овој правилник што 

се во допир со течниот нафтен гас (Во натамошниот тек-
ст: ТНГ) мораат да бидат изработени од материјали: 

1) што не создаваат запаливи смеси; 
2) штб хемиски се отпорни на гас; 
3) што не ги менуваат хемиските особини на гасот. 

Член 5 
Пресметката, конструирањето, изработката и испиту-

вањето на резерворите за гас што служат за сместување на 
ТНТ се вршат според југословескиот стандард за заварени 
челични резервоари за пропан-бутан за возила со погон на 
течен нафтен гас. 

Секој резервоар за гас мора да виде снабден со: 
1) приклучок за полнење; 
2) приклучок за празнење; 
3) покажувач на нивото на течноста со ознака на нај-

високото дозволено ниво на полнење; 
4) вентил за сигурност; 
5) уред за ограничување на нивото на полнењето на 

течноста. 
Приклучокот за празнење - одводот мора да биде 

снабден со вентил против кршење на цевката. 

Член 6 
Арматурата на резервоарот мора да биде таква што 

да се обезбеди: 
1) полнење на резервоарот преку неповратен вентил, 
2) ограничување на нивото на полнењето на течноста 

до 80% од зафатнината на резервоарот и покажување на 
количеството на течноста; 

3) излезот за гас накај потрошувачот да биде осигу-
ран со вентил за затворање и со вентил против кршење на 
цевката; 

4) сигурносниот уред да оневозможува создавање на 
притисок во резервоарот над 25 ђаг (натпритисок). 

Член 7 
Арматурата на резервоарот мора да биде заштитена 

од механички оштетувања и мора да биде спречен продо-
рот на гас во кабината на возачот, во просторот за сместу-
вање на патници и во просторот за сместување на мото-
рот во случај на пропуштање на арматурата. 

Член 8 
Пречистувач на ТНГ, во смисла на овој правилник, е 

уред кој спречува минување на нечистотија од резервоа-
рот во вентилот за гас. Пречистувачот на ТНГ пред вгра-
дувањето мора да биде испитан на притисок од 25 ђаг. 

Член 9 
Испарувач на гас, во смисла на овој правилник, е 

уред во кој ТНТ испарува и преминува во гасна фаза под 
влијание на топлината на разладното средство на мото-
рот (вода, масло, ваздух) или на топлината на издувните 
гасови. Испарувачот на гас не смее да се грее директно со 
издувните гасови и пред вградувањето мора да биде испи-
тан на притисок од 25 ћаг. 

Член 10 
Редуктор-регулатор на притисокот, во смисла на овој 

правилник, е уред во кој се намалува притисокот на гасот 
на работен притисок кој му одговара на создавањето по-
годна смеса за работа на моторот. Како редуктор-регула-
тор смее да се употреби само уред со мембрани. 

Редуктор-регулаторот на притисокот на гасот се из-
ведува како засебен уред или во состав со испарувачот, и 
пред вградувањето мора да виде испитан на притисок од 
25 ђаг. 

Ако редуктор-регулаторот е изведен како двостепен 
или како повеќестепен, делот до првиот степен на редук-
ција пред вградувањето мора да биде испитан на притисок 
од 25 ђаг, а другите степени - на двапати поголем прити-
сок од работниот притисок. 

Редуктор-регулаторот на притисокот мора да биде 
изведен така што гасот од редуктор-регулаторот да не 
продира во околниот простор и кога моторот не работи. 
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. Член 11 
Вентил за гас, во смисла на овај правилник, е уред кој , 

го прекинува доводот на ТНГ од резервоарот кон испару-
вачот кога моторот не работи односно кога ТНГ не се ко-
ристи како погонско гориво за работа на моторот. Венти-
лот за гас пред вградувањето мора да биде испитан на 
притисок од 25 ђаг, а се изведува како засебен уред или во 
состав со пречистувачот. 

Член 12 
Со водовите за гас со висок притисок приклучокот за 

празнење на резервоарот за гас се поврзува со пречистува-
чот на ТНГ, со испарувачот и со редуктор-регулаторот. 
Овие водови пред вградувањето мораат да бидат испита-
ни на притисок од 25 ђаг 

Преку водовите за гас со низок притисок ред/ктор-
-регулаторот се поврзува со крајниот потрошувач (мото-
рот). Овие водови се изведуваат како еластични цевки оси-
гурени од надворешната страна со жичена мрежа. 

Водовите за средство за греење (разладна течност на 
моторот) се изведуваат како еластични цевки, а мораат да 
бидат отпорни на хемиски влијанија од работната матери-
ја што тече низ нив. како и на притисокот и температура-
та на таа работна материја. 

III. УСЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ И ОПРЕ-
МАТА ЗА ТНГ ВО МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 13 
Уредите и опремата за ТНГ мораат да бидат изведе-

ни и вградени така што да се наоѓаат во границите на га-
баритот на возилото, да се заштитени од оштетувања што 
можат да настанат при возење и при мирување на возило-
то и да се достапни заради преглед на нивната исправност 
и непропустливот, како и заради проверка на индентифи-
кационите ознаки. 

Член 14 
Во патничките автомобили смее да се вгради еден ре-

зервоар со вкупна зафатнина од 100 1, а во другите мотор-
ни возила - најмногу два резервоара со вкупна зафатнина 
од 200 1. 

Ако се вградени два резервоара за гас, со вентили мо-
ра да се осигури поединечно полнење односно празнење 
на резервоарите. 

Како резервоар за гас може да се гради само сад кој 
ги исполнува условите од член 5 на овој правилник. 

Резервоарот за гас, по правило, се поставува зад про-
сторот за сместување на возачот, односно на патниците и 
не смее да биде вграден во просторот пред ветробранот. 

Резервоарот за гас треба да биде оддалечен од мото-
рот и од изливната гранка најмалку 200 шш, а од издувни-
от систем најмалку 50 шш, под услов да се изведе соодвет-
на топлинска заштита (изолација). 

Резервоарот за гас мора да се вгради во моторното 
возило така што да биде обезбедено: 

1) II *л> впи те I асови ни директно ни индиректно да не 
бидат насочени кон резервоарот; 

2) гасот од вен I илот за сигурност или од незатнатиге 
споеви Ни директно ни индиректно да не биде насочен кон 
издувната цевка, во просторот за возачот и'за сместување 
на патници и во просторот за сместување на моторот, ка-
ко и во правец на потенцијалниот извор на електрично мо-
крење; 

3) резервоарот за гас со соодветен браник да е зашти-
тен од директно дејство на сончеви зраци; 

4) гасот од резервоарот за гас да може да излегува са-
мо во течна состојба; 

5) пристапот кон резервоарот да му е овозможен са-
мо на возачот на тоа возило, на полначот и на стручни ге 
лица што вршат контрола или поправка на резервоаре! 
или на арматурата на резервоарот; 

6) врската за прицврстување на резервоарот да из-
држува забрзување од 100 т / ѕ 2 во правецот на возењето -
а во сите правци напречни на правецот на возењето - од 
50 т / ѕ 2 . 

приклучокот за полнење на резервоарот со гас не 
смее да се наоѓа во кабината на возачот, во просторот за 
сместување на патници и во просторот за сместување на 
моторот и мора да биде достапен за полнење на резервоа-
рот со гас. 

Пристапот на неовластени лица кон приклучокот за 
полнење на резервоарот со гас мора да биде оневозможен. 

Член 15 
Арматурата на резервоарот се поставува директно на 

резервоарот. 
Ако резервоарот се поставува во простор во кој се 

сместуваат други неприцврстени предмети или во про-
стор што им е достапен на луѓе, елементите за заштита на 
арматурата на резервоарот до механички оштетувања мо-
раат да бидат поставени над арматурата. 

Елементите за заштита на арматурата на резервоа-
рот кои оневозможуваат минување на гасот во кабината 
на возачот, во просторот за сместување на патници и во 
просторот за моторот, во случај на пропуштање на арма-
турата, се изведуваат: 

1) како непропустлива преграда изработена од мате-
ријал чија цврстина му одговара на челичен лим со 
цврстина на затегнување над 350 И / ш т 2 и со дебелина од 
0,5 т ш , или 

2) како непропустливо куќиште во кое се сместува ре-
зервоарот и арматурата, кое е изработено од материја чи-
ја цврстина му одговара на челичен лим со цврстина на за-
тегнување над 350 М / т т 2 , и со дебелина од 0,5 т т , или 

3) како непропустлива поклопка, со која се покрива 
арматурата на резервоарот на самиот резервоар, а која е 
изработена од материјал чија цврстина му одговара на че-
личен лим со цврстина на затегнување над 350 1Ч/тт 2 и со 
дебелина од 0,5 т т , односно на притисок на гас од 0,5 ђаг. 

Елементите за заштита на арматурата на резервоа-
рот кои не овозмужуваат минување на гасот во случај на 
пропуштање на арматурата можат да бидат изведени и ка-
ко заштита на арматурата на резервоарот од механички 
оштетувања. 

Просторот во кој е сместена арматурата на резервоа-
рот мора да има добра и сигурна вентилација надвор од 
каросеријата на возилото, преку слободни отвори со преч-
ник од најмалку 20 шгп. 

Излезните отвори за вентилација мораат да бидат од-
далечени од издувниот систем најмалку 200 шш, односно 
50 шш, ако е поставен соодветен насочувач. 

Член 16 
Испарувачот на гас се поставува на внатрешната 

страна од каросеријата надвор од просторот за сместува-
ње на возачот и патниците, на место на кое има што по-
малку вибрации, на оддалеченост од најмалку 200 шгп од 
издувннот систем. 

Член 17 
Редуктор-регулаторот на притисокот се вградува во 

просторот во кој е сместен моторот, и тоа што поблиску 
до уредот што го воведува гасот како гориво во моторот, 
на шасијата или на школкага на возилото. 

Ако редуктор-регулаторот на притисокот е изведен 
заедно со испарувачот на гас, тој се поставува како редук-
тор-регулатор без испарувач. 

Редуктор-регулаторот на притисокот не смее да се 
прицврстува на моторот на возилото. 

Член 18 
Пречистувачог на ТНГ се поставува на водот за теч-

ната фаза на ТНГ, меѓу резервоарот и вентилот за гас и се 
прицврстува на шасијата или на школката на возилото. 
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Член 19 
Вентилот за ТНГ се вградува на водот меѓу прем мену-

вачот на гас и испарувачот, а се поставува на шасија Ја 
или на школката на возилото. 

Командата на вентилот за ТНГ мора да биде на до-
фат на раката на возачот. 

Вентилот за гас може да биде вграден во истото куќ-
иште со пречистувачот на гас, и во тој'случај се вградува 
како и вентилот за гас без пречистувач. 

Член 20 
Водовите за гас со висок притисок се поставуваат, по 

правило, на шасијата или на школката на возилото. Водо-
вите за гас не смеат да дојдат во резонанца со в т е р а н и т е 
на моторсI и мораат да се постава! на 1 ОЈ начин ипо да се 
оневозможи нивното триење, особено при минувањето на 
цевките низ ѕидовите. 

Свиткувањето на шасијата што настанува поради 
оптоварување на возилото не смее да влијае врз напрега-
њето на цевките. Растојанието меѓу две места за при-
цврстување смее да изнесува најмногу 500 тги. Цевките не 
смеат да имаат остри агли на свиткување, а полупречни-
кот на свиткување на цевките не смее да биде помал од ЗО 
(О - надворешен пречник на цевките). Цевките мораат да 
бидат заштитени од механички оштетувања и така поста-
вени да можат лесно да се прегледаат. Водовите за гас со 
висок притисок се изведуваат од челични и бакарни цевки, 
со тоа што ако се изведени од челични цевки мораат од-
надвор да се заштитат од корозија. 

Во просторот за возачот и за патниците во возилото 
цевки се вградуваат само ако се поставени во посебен про-
стор (цевка во цевка и ел.) , со тоа што таа заштита мора 
да биде отпорна на механички оштетувања и мора да има 
издишка на надворешната страна на возилото. 

Споевите на цевкита мораат да бидат непропустлив!!, . 
а изведени со помош на навојни споеви, со тврдо лемење 
или со заварување. 

Водот од резервоарот до испарувачот, ако не е посеб-
но заштитен,, мора да биде оддалечен од издувниот сисI ем 
најмалку 200 шш. Ако тоа растојание е помало од 200 т т , 
но не помало од 50 шш, цевката за гас мора да биде за-
штитена со термичка изолација која го заменува растоја-
нието од 200 шш и која мора да биде заштитена од меха-
нички оштетувања. -

Пред спојот со уредот, цевката мора да има компен-
зациска спирала која овозможува дилатација. 

Член 21 
Водовите за гас со низок притисок што го спојуваат 

редуктор-регулагорот на притисокот со уредот во кој се 
создава смеса за погон на моторот не смеат да бидат во 
допир со моторот или со издувниот систем. 

Споевите на водовите за гас со низок притисок мора-
ат да бидат непропустливи, а изведени со вијчени споеви 
или со опфатници. Опфатниците мораат да бидат изведе-
ни гака што да не отпуштаат. 

Споевите на водовите за средство за греење на испа-
рувачот се осигуруваат со опфатници, а се поставуваат та-
ка што по најкус пат, без остри агли, да го спојуваат изво-
рот на топлина со испарувачот. 

Член 22 
Водовите на електричната инсталација се поставува-

ат така што да не создаваат триење со подлогата на која 
се ставаат. Споевите на електроводовите мораат да бидат 
изведени така што да не предизвикуваат искрење. 

Електричната инсталација мора да биде осигурена со 
топлив осигурувач. 

' Член 23 
Возилото во кое уредите и опремата за ТНГ се вгра-

дени во согласност со одредбите од овој правилник, мора 
да биде снабдено со техничко упатство за правилно раку-
вање и одржување на уредите и опремата за ТНГ. 

Во поглед на ракувањето, техничкото упатство мора 
да ги содржи особено следните предупредувања: 

а) полнењето на садот со ТНГ да е дозволено само: 
1) на места посебно предвидени за снабдување на 

возилата со ТНГ и на персонал што за тоа е оп-
ределен ; 

2) по контрола на поклопката на сигурносниот 
вентил; 

3) кога моторот е исклучен; 
4) при постојано набљудување на покажувачот на 

нивото на течноста; 
5) под услов да не се наоѓаат лица во возилото; 
6) кога не истекла важноста на одобрението за 

употреба на резервоарот за гас; 

ф) резервоарот да не смее да биде наполнет повеќе од 
80% од неговата зафатнина; 

в) по полнењето на резервоарот, приклучокот за по-
лнење да мора да биде непропустливо затворен; 

г) проверката на исправноста на сигурносниот вен-
тил да смеат да ја вршат само определени лица, и тоа во 
заштитена зона и со примена на соодветни претпазни мер-
ки ; 

д) возилото што не е во погон, а е наполнето со ТНГ 
да не смее да биде оставено во просторија без ефикасна 
вентилација и во таа просторија да не смее да има отво-
рен пламен и други извори на искрење. 

Во поглед на поправката на моторните возила, во 
техничкото упатство мора да биде наведено дека мора да 
се одбегнуваат извори на искрење и палење (отворен оган 
или отворено светло), посебно при работи врз резервоа-
рот за ТНГ, и дека е неопходна вентилација во затворени 
простории. 

Член 24 
Уредите и опремата за ТНТ (резервоарот, арматура-

та на резервоари. фи.иерок исплр\ начо Ј. ре 1> кт ор-ре1>-
латорот на пртписоко!, веш илот *а ТНТ и елемент и ге Ја 
заштита на арматурата на резервоаре!) мораат да бидат 
исинIани и означени на видлив и траен начин. Ознаката 
мора 1 а содржи: 

1) фирма односно назив и седиште на производите-
лот или ретистриран знак на производителот; 

2) фабрички број (за резервоарот и испарувачот); 
3) година на изработката (за резервоарОт), 
4) номинален притисок изразен во ћаг, односно ка-

рактеристика на зафатнината или карактеристика на про-
токот и ел., зависно од видот на уредите и опремата. 

Член 25 
За извршеното испитување на уредите и опремата за 

погон на моторни возила на течен нафтен гас и за исправ-
носта на вградувањето се издава потврда за испитување-
то. 

Потврда за извршеното испитување за опремата и 
уредите за ТНГ издава производителот, а потврда за ис-
правноста на вградувањето - организацијата на здружен 
труд што ја и извршила контролата на вградувањето на 
уредите и опремата. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

* Член 26 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 50-17121/1 
18 ноември 1983 година 

Белград 

Директор, 
на Сојузниот завод за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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65. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, а во 
врска со Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година, тргнувајќи од интересите на ра-
ботниците и нивните организации на здружен труд и оп-
штествената заедница во целост за натамошен поусогла-
сен технолошки развој, Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија, Собранието иа Со-
цијалистичка Република Србија, Саборот на Социјалис-
тичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистич-
ка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, Стопанската ко-
мора на Југославија, Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство и Сојузот на републич-
ките и покраинските заедници за наука, склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШ-

КИОТ РАЗВОЈ ВО СФРЈ 
Член 1 

Учесниците на Општествениот договор се согласни 
дека основна цел на стратегијата на технолошкиот развој 
во СФРЈ е долгорочното остварување на таков технолош-
ки развој, кој во прв ред, со развивање на сопствена техно-
логија и научноистражувачка работа и со неопходен тран-
сфер на странска технологија и кооперација ќе овозможи 
рационално и ефикасно остварување на општествено-еко-
номскиот развој на земјата што е утврден во долгорочни-
те и среднорочните општествени планови за развој. 

Имајќи ги предвид непосредните и долгорочните це-
ли на општествено-економскиот развој, јакнењето на со-
цијалистичките производни сили и односи и на материјал-
ната основа за развој на самоуправниот општествен сис-
тем, обезбедувањето на општествениот интегритет и неза-
висноста, натамошниот пораст на општествениот доход и 
животниот стандард, задоволувањето на потребите на оп-
штонародната одбрана и на општествената самозаштита, 
поефикасното вклучување во меѓународната поделба на 
трудот, обезбедувањето поусогласен развој на стопанство-
то и другите цели на општествено-економскиот развој, се 
склучува овој договор. 

Со овој општествен договор се утврдуваат односите, 
условите и мерките што требва да се преземаат заради до-
несување и реализација на стратегијата на технолошкиот 
развој во СФРЈ, посебно во областа на развојот на домаш-
ната технологија, ангажирањето на научноистражувачки-
те потенцијали, финансирањето на програмите за развој, 
како и условите и критериумите за трансфер на техноло-
гија. 

Член 2 
. Учесниците на овој договор ги уредуваат правата, об-

врските и одговорностите за технолошкиот развој во 
СФРЈ, тргнувајќи од тоа дека организациите на здружен 
труд се основни носители на технолошкиот развој и дека 
со нивното самоуправно спогодување и општествено до-
говарање се уредуваат основните прашања на технолош-
киот развој на гранките и групациите, односно на органи-
зациите на здружен труд поврзани во репродукцијата, по-
себно тргнувајќи од развојната политика утврдена во Оп-
штествениот план на Југославија. 

Учесниците на Договорот ќе создаваат што поповол-
ни услови организациите на здружен труд и другите суб-
јекти на планирањето со своите самоуправни спогодби и 
планови да ги утврдуваат областите во кои ќе развиваат 
нова технологија, применети, развојни, како и фундамен-
тални истражувања. 

Учесниците на Договорот ќе создаваат што поповол-
ни услови организациите на здружен труд да се спогодува-
ат околу преземањето мерки за здружување на трудот и 
средствата за заедничко програмирање, истражување и 
развој на техниката и технологијата, како и за избор на 
увозна технологија. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни, во рамките на 

своите права и должности, веднаш да пристапат кон ут-
врдување на стратегијата на технолошкиот развој во 
СФРЈ, да создаваат услови таа да се реализира како трајна 
задача на развојната стратегија, како и да ги продолжат 
активностите за нејзино натамошно усовршување и догра-
дување. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека целта на изградувањето и остварувањето на един-
ствената стратегија на технолошкиот развој во СФРЈ е да 
се придонесе за побрз развој на стопанството, јакнење на 
извозната ориентација на стопанството и на неговата кон-
курентност на светскиот пазар, зголемување на вработе-
носта, порационално и поефикасно користење на домаш-
ните суровини, намалување на технолошката и суровин-
ската зависност од странство, што порационално користе-
ње на енергетските ресурси и на другите природни услови, 
поефикасно користење на достигањата на науката и техни-
ката; јакнење на општотехничкото ниво на вооружените 
сили на Југословенската народна армија; усовршување на 
организацијата на работата, зголемување на продуктив-
носта на трудот и унапредување на другите квалитативни 
фактори на стопанисувањето; развивање на усогласена 
поделба на трудот, соработка и специјализација на орга-
низациите на здружен труд; достигање на повисоко сто-
панско и технолошко ниво, посебно за обезбедување на 
поусогласен регионален и просторен развој, како и на по-
брз развој на стопански недоволно развиените републики 
и САП Косово. 

Член 5 
Заради остварување на споменатите цели, учесниците 

на Општествениот договор ќе создаваат услови за дејству-
вање на економските закони и доходовно мотивирање на 
носителите на развојот, запазување и унапредување на 
животната и работната средина, поттикнување на разво-
јот на научните истражувања и нивно поголемо вклучува-
ње во развојот на стопанството, усогласување на развојни-
те планови и на истражувачките програми, поттикнување 
на домашниот технолошки развој и поголемо потпирање 
ВЈ>З него, за селективен увоз на странска технологија и зна-
ења под што поповолни услови, давајќи им предност на 
оние технологии што овозможуваат побрз стопански раз-
вој, поголема самостојност и трансфер. 

Член 6 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

стратегијата на технолошкиот развој на Југославија да се 
формира земајќи ги предвид: 

(а) состојбата на технологијата во СФРЈ; (б) состојба-
та и прогнозата на развојот на технологијата во светот; 
(в) технолошките потреби на стопанството и на општес-
твото; (г) материјалните, човечките и другите можности 
на Југославија; и (д) состојбата и можностите за прибаву-
вање на потребните ресурси и условите за остварување на 
стратегијата на технолошкиот развој. Секоја позначајна 
промена на кој и да е од овие фактори е доволен услов за 
преземање мерки за приспособување на стратегијата на 
технолошкиот развој. 
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Член 7 
Учесниците на Општествениот договор се обврз> ваа) 

дека со мерките и активностите за спроведување на стра-
тегијата на технолошкиот развој ќе ги поттикнуваат: 

- обезбедувањето услови технологијата како значајна 
компонента на општествената сопственост да биде суш-
тествен фактор на материјалната основа на здружениот 
труд во целост и на тој начин да стане основа на заеднич-
кото договарање и самоуправното спогодување на 
здружениот труд, за да се обезбеди и усогласи побрзиот и 
порационален технолошки развој на земјата; 

- јакнењето на одбранбената способност на земјата и 
на општествената самозаштита; 

- научните истражувања и развојот; 
- развојот на домашните технологии со стимулирање 

на сопствените технолошки истражувања, иновации и др> 
ги видови творештво; 

- усогласувањето на производствената технолог ија 
во однос на расположливата суровинска база во земја I а. 
унапредувањето на технологијата и интеграцијата заради 
зголемување на ефикасноста на стопанисувањето; 

- усогласувањето на системот на образованието со 
потребите на технолошкиот развој на земјата и создава-
њето оптимални услови за работа на стручњаците во зем-
јата, со создавање на соодветни програми и на други усло-
ви за образование и усовршување на кадрите; 

- создавањето услови за побрз развој, подобра орга-
низираност и поголемо користење на научноистражувач-
ката работа V. па кадрите, пред се во материјалното произ-
водство заради зголемување на продуктивноста на труло! 
и на доходот; 

- заедничките програми за научни истражувања и 
поделбата на трудот во специјализираните научноис-
тражувачки организации во областа на.фундаменталните 
истражувања и во примената на нови технологии, оневоз-
можувајќи го непотребниот паралелизам; 

- усогласувањто на програмите за развој на органи-
зациите на здружен труд врз основа на кои се развива до-
машната технологија и увозот на соодветна современа 
технологија; 

- долгорочното јакнење на положбата на стопанство-
то во меѓународната поделба на трудот и постојаното 
проширување на технолошко-економската соработка со 
други земји, а особено со земјите во развој, со изградува-
ње на заедничка стратегија на технолошкиот развој во оп-
ределени стопански гранки, со широко користење на сиге 
форми на производствено-техничка и економска соработ-
ка; 

- развојот и нецелосното користење на домашната и 
увозната технолог ија во здружениот труд, со самоуправно 
спогодување врз принципот на здружување на трудот и 
средствата и воспоствувањето на доходовни односи; 

нама звањето на зависноста на р л в 0 | 0 1 на Ј О М Ј Л Ј 
од увозот на технологија, знаења, суровини, репоматерија-
ли и др., поголемото потпирање врз сопствените знаења и 
користењето на научните достигања, поголемата употре-
ба на домашните и секундарните суровини и рационално-
то користење на енергијата; 

- селективно™ прибавување на соодветна современа 
странска технологија и знаења; 

- определувањето на критериумите за трансфер на 
технологија, особено во стратешките области на развојот; 

- усогласувањето на посебните интереси на основни-
те организации на здружен труд со интересите на 
здружениот труд и на општествената заедница во целост; 

- извозот на домашна технологија; 

- воспоставувањето на информативен систем на тех-
ничко-технолошките и научните информации како основа 
за изградување и остварување на стратегијата на техно-
лошкиот развој на единствениот југословенски пазар; 

- решавањето и на други прашања од интерес, за ос-
тварувањето на технолошкиот развој. 

Член 8 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

изградбата, развојот и функционирањето на големите тех-
нолошки системи што се од интерес за целата земја да се 
темели врз единствени технолошки основи. За таа цел е 
потребно, со договор на производителите и корисниците 
на опрема за таквите системи, со учество и ангажираност 
на Сојузниот извршен совет како и на извршните совети 
на републиките и покраините, да се изврши типизација на 
опремата, заради создавање на претпоставки за долгороч-
но планско учество на домашните производители на опре-
ма во производството на таа опрема. 

Член 9 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

воведувањето на нови странски технологии да одговара 
па следниве критериуми и тоа: 

- да бидат поекономични и посовремени од техноло-
гиите што постојат во земјата; 

- да бидат рентабилни и да е обезбедена нивна поши-
рока примена; 

- да им одговараат на производствено-техничките 
услови за користење во прв ред на домашните ресурси; 

- да и одговараат на политиката за технолошки раз-
вој. на општествените планови и на општествените дого-
вори за развој на одделни гранки и дејности, во соглас-
ност со општествените потреби, законските прописи и па-
зарните услови; 

- да им одговараат на барањата и потребите на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита; 

- да обезбедат ефикасно поврзување и современо фун-
кционирање на единствените технолошки системи; 

- да придонесуваат за хуманизација на производстве-
ните процеси и на живеењето; 

да обезбедат совпаѓање на опремата и производите, 
замелливост на деловите и др.; 

- да им одговараат на утврдените барања на стандар-
дизацијата, унификацијата, типизацијата и метрологијата 
применети во нашата земја; 

- да овозможуваат изработка на производи кои спо-
ред структурата и квалитетот им одговараат на барањата 
на домашниот и странскиот пазар; 

-- да служат првенствено за стратешки важните облас-
ти предвидени во долгорочните и среднорочните планови 
за развој на земјата; 

- да им одговараат на барањата за зачувување, за-
штита и унапредување на човековата средина; -

- да го стимулираат масовното творештво, односно 
трајноста на иновационите процеси врз основа на изграду-
вањето на постимулативен однос помеѓу личните доходи 
и продуктивноста на трудот; 

- да ја гарантираат провереноста на понудената тех-
нологија; 

- да го поттикнуваат користењето на домашните су-
ровини и репроматеријали, како и на производствените 
техники и другите производствени фактори што ги има во 
земјата; 

- да го стимулираат развојот на домашното произ-
водство, технологија и техника со кои ќе се обезбедува зго-
лемување на технолошкото ниво; 

- да овозможуваат увоз на неопходна опрема и техно-
логија што не може рационално да се развие или да се 
произведе во земјата, а која првенствено ја насочува из-
градбата, модернизацијата и проширувањето на капаците-
тите за производство на стоки и услуги со кои се зголему-
ва извозот или се намалува увозот. 

Член 10 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

дека нашата земја треба поуспешно да ја користи стран-
ската технологија, побрзо да ги усвојува и по можност да 
ги развива увезените технологии и така да создава услови 
за натамошен трансфер помеѓу организациите на здружен 
груд, при увозот на технологија да настојуваат да се испи-
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та можноста за максимално учество на нашата индустрија 
во обезбедувањето на производство на опрема. Здружени-
от труд треба да овладее со купена технологија, што треба 
да стане фактор на поврзување и здружување на трудот и 
средствата врз доходовни основи помеѓу организациите 
на здружен труд. 

Учесниците на Општествениот договор се согласни 
да преземаат мерки и да го поттикнуваат самоуправното 
спогодување на увозниците и корисниците на технологија 
и домашните производители на опрема своите планови да 
I и усогласат со развојните цели. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни секоја намера 

за прибавување на правото на странска технологија и дру-
ги знаења да и се пријави на Стопанската комора на Југос-
лавија за да се информираат заинтересираните органи и 
организации во земјата за саканото прибавување на техно-
логија, за да се овозможи поведување на иницијативи за 
започнување на процесот на договарање. 

Заинтересираните организации на здружен труд врз 
основа на известувањето за намерата да се прибави стран-
ска технологија можат во соодветното општо здружение 
да поведат и спогодување за здружување на трудот и сред-
ствата за прибавување на таа технологија и нејзино заед-
ничко користење. 

Стопанската комора на Југославија со посебен акт ќе 
ја утврди постапката за договарање за прибавување на 
странска технологија. 

.Во процесот на договарањето, мислењето за општес-
твената и економската оправданост на прибавувањето 
странска технологија се прибавува и од надлежните орга-
ни на управата во републиките и покраините. Со тоа ќе се 
обезбеди остварување на пошироко општествено и струч-
но влијание врз изборот и прибавувањето на правото на 
странска технологија како и нејзино усогласување со по-
широките потреби на општеството. 

Стопанската комора на Југославија го следи слог од\ 
вањето и договарањето и ги евидентира резултатите од 
тоа договарање, а по завршувањето на постапката за дого-
варање издава документ (потврда) за постигнатите резул-
тати и заклучоци, кој се доставува до органот на управата 
надлежен за одобрување на регистрирањето на договорот. 

Член 12 
Тргнувајќи од тоа дека улогата на науката е исклучи-

телно важна, за стратегијата на технолошкиот развој на 
земјата, учесниците на Општествениот договор се соглас-
ни, во рамките на своите права и должности, да создаваат 
што поповолни услови за развој на научноистражувачката 
работа, за поголемо користење на домашните знаења, за 
развој на науката како фактор на производството и на ин-
теграцијата на организациите на здружен труд, за 
здружување и поврзување на организациите на здружен 
труд, заради заедничко користење на домашното знаење. 

Со своите мерки и активности учесниците на Догово-
рот ќе создаваат што поповолни услови за развој на науч-
ноистражувачката работа во организациите на здружен 
труд, како и за здружување и поврзување на организации-
те на здружен труд на територијата на СФРЈ, заради заед-
ничко користење на науката, технологијата, знаењата и 
кадрите. 

Ќе се создаваат услови при утврдувањето на програ-
мите за научноистражувачката и развојна работа во рам-
ките на самоуправните интересни заедници за наука про-
грамите да се утврдуваат со непосредно учество на орга-
низациите на здружен труд од стопанските, односно од • 
други општествени дејности. 

Тргнувајќи од заедничките договори, учесниците на 
Договорот, со свои мерки и активности ќе создаваат усло-
ви за обезбедување на развојот на кадрите потребни за 
развој на технологијата и науката. 

Сојузот на републичките и покраинските заедници за 
наука ќе ја координира работата на самоуправните инте-
ресни заедници за наука заради остварување на нивната 
улога во изградувањето и спроведувањето на технолошки-
от развој на земјата. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

да преземаат мерки со кои ќе се овозможува слободна раз-
мена и користење на информациите во земјата за новите 
научни и технички достигања, да ја поттикнуваат технич-
ката помош и другите видови соработка. 

Член 14 
Учесниците на Договорот се согласни, во рамките на 

стратегијата на технолошкиот развој, да разработат еле-
менти и заемни врски на технолошкиот развој на намен-
скиот дел од производството за потребите на вооружува-
њето и воената опрема ЈНА и на другиот дел од стопан-
ството. 

Член 15 
Учесниците на овој договор се согласни технолошки-

от развој, како долгорочна задача, тргнувајќи од одредби-
те на овој општествен договор, да се остварува со општес-
твените договори, односно самоуправните спогодби за ут-
врдување и спроведување на стратегијата на технолошки-
от развој на организациите на здружен труд на ниво на 
гранките или групациите, во рамките на општествениот 
план за развој на Југославија. Заради тоа учесниците на 
Општествениот договор ја преземаат обврската, во рамки-
те на своите права и должности, да ги поттикнуваат орга-
низациите на здружен труд и другите заинтересирани оп-
штествено-правни лица да ја спроведуваат постапката на 
општественото договарање и самоуправното спогодување 
за спроведување на стратегијата на технолошкиот развој. 

Член 16 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

Стопанската комора на Југославија да ја координира ра-
ботата во општественото договарање и самоуправното 
спогодување врз изградувањето и спроведувањето на 
стратегијата на технолошкиот развој за групациите, гран-
ките и пошироко. 

Член 17 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

дека финансирањето на реализацијата на технолошкиот 
развој, по правило, треба да се врши: 

- со средствата на организациите на здружен труд оп-
ределени за овие цели; 

- со средствата на организациите на здружен труд 
што се добиваат со издвојување на определен процент од 
вредноста на увезената техника и технологија; 

- со здружување на средствата на заинтересираните 
организации на здружен труд врз основа на самоуправни-
те спогодби; 

- со насочување на банкарските средства и кредити 
врз основа на самоуправните спогодби во согласност со 
целите утврдени во општествените планови за развој; 

со поттикнување на домашните организации и на 
странските лица да вложуваат во развојот на домашната 
технологија. 

Учесниците на Договорот се согласни дека ќе созда-
ваат таков систем на финансирање и кредитирање на тех-
нолошкиот развој, што ќе се заснова врз основите на заед-
ничкиот доход на организациите на здружен труд и нивно-
то поврзување на единствениот југословенски пазар, како 
и врз поповолните услови за обезбедување средства за тех-
но, пилки ра*воЈ (финансиски, даночни, царински и други 
олесненија). 
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Учесниците на Општествениот договор се согласни 
да преземаат мерки со кои организациите на здружен 1 руд 
ќе се поттикнуваат од вредноста на увезената техника и 
технологија да издвојуваат определен процент на сред-
ства што, како наменски средства, ќе служат за финанси-
рање на развојот на домашната технологија. 

Обврските од став 3 на овој член, не се однесуваат на 
увозот на технологија и на средствата на производствена-
та техника за потребите на општонародната одбрана и на 
општествената самозаштита. 

Член 18 
Учесниците на Општествениот договор, посебно Соб-

ранието на СФРЈ, собранијата на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини, се сог-
ласни забрзаниот домашен технолошки развој, согласно 
со стратегијата на технолошкиот развој на Југославија, да 
го стимулираат со заеднички договорени мерки, а посеб-
но: 

- со даночни мерки, за да им се олесни на организа-
циите на здружен труд да вложуваат поголеми усилби за 
развојот на сопствените технологии и ефикасно користење 
на увезените; 

- со политиката на амортизација да ги поттикнуваа! 
организациите на здружен труд кон интензивно и опти-
мално користење на технолошката опрема во согласност 
со нејзините техничко-експлоатациони услови; 

- со олеснување на селективниот увоз (со царински и 
други мерки), со помагање на инвестирањето и со креди-
тирање на организациите на здружен труд што имаат: (а) 
натпросечни вложувања во истражувачко-развојните ак-
тивности во рамките на гранките и групациите; (б) интен-
зивен развој на сопствените технологии и нивно интензив-
но користење; (в) компаративно поголеми извозни резул-
тати на производите, услугите и технологијата и други 
индикатори позитивни за реализација на стратегијата на 
технолошкиот развој на Југославија; 

- да го поттикнуваат остварувањето на заедничките 
програми за развој на организациите на здружен труд врЈ 
основите на поголемото користење на домашната наука и 
знаење со поврзување и здружување. 

Член 19 
Учесниците на Општествениот договор се согласни 

со создавање на општествена клима од потраен карактер 
и со соодветни нормативни акти да го стимулираат брзо-
то пренесување на истражувачките достигања, од местото 
на настанувањето во производството и домашниот тран-
сфер на технологијата, како и трансферот на домашните 
технологии во други земји. 

Член 20 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

остварувањето на усогласен технолошки развој да се за-
снова врз изградувањето и спроведувањето на единствени-
от систем на стандардизација и метрологија во СФРЈ: 

- со" спречување на нерационалниот увоз на различни 
технологии за производи и за мерна опрема за исти наме-
ни, со користење на стандардизацијата, на системот на 
атестирањето и знакот на квалитетот, на системот на мер-
ното единство (меѓународни единици, еталони и референ-
тни материјали, метролошки прописи, типско испитува-
ње, преглед на мерилата, мерни методи) ити; 

- со поадекватно усогласување и со задолжителна 
примена на прописите од областа на стандардизацијата, 
типизацијата, унификацијата и контролата на квалитетот, 
и метрологијата заради подобро вклопување или уб-
лажување на техничките бариери во меѓународниот про 
мет на технологии, производи и мерна опрема. 

Член 21 
Тргнувајќи од тоа дека техничко-технолошките ин-

формации се составен дел од општествениот систем ин-
формирањето на Југославија, односно негов потсисгем, 
како и од тоа дека техничко-технолошките информации 
се неопходни за прогнозирање, следење и насочување на 
технолошкиот развој и на неговата стратегија, учесниците 
на овој договор се согласни да се пристапи кон изработка 
на методологија за идентификација и дефинирање на гех-
ничко-технолошките информации за домашните и стран-
ските производствени технологии и техники, и за оние од 
кооперација, како и информации за производот. Носител 
на оваа задача е Стопанската комора на Југославија, со 
другите субјекти на општествениот систем на информира-
њето. 

Евидентирањето, собирањето, обработката и ис-
кажувањето на техничко-технолошките информации би се 
вршело во рамките на постојниот општествен систем на 
информирањето, што би се приспособил за овие намени. 

Член 22 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да ги преиспитаат прописи-
те и евентуално да ги усогласат со овој договор, заради 
негово спроведување. 

Член 23 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

да се формира Одбор за следење на неговото спроведува-
ње. 

Одборот за следење на спроведувањето на овој дого-
вор го сочинуваат по еден претставник на секој потписник 
и претставник на Сојузниот извршен совет. 

Стопанската комора на Југославија ќе обезбедува ус-
лови за работа на овој одбор. 

Член 24 
Учесниците на Договорот најмалку еднаш годишно 

ќе го разгледуваат неговото остварување и ќе оценат дали 
е потребно да се преземат натамошни мерки за негово ос-
тварување. 

Член 25 
По донесувањето на овој општествен договор ќе се 

пристапи кон договарање и самоуправно спогодување на 
организациите на здружен груд заради уредување на одно-
сите во изградувањето на стратегијата на технолошкиот 
развој на групациите, гранките и пошироко, на ниво на 
СФРЈ. 

Потписниците на Договорот се обврзуваат дека со из-
мени и дополненија на општествените планови за развој 
за периодот од 1981 до 1985 година ќе преземат соодветни 
активности значајни за неговата реализација. 

Член 26 
Секој учесник на овој општествен договор може да 

даде иницијатива за повторно разгледување на прашања-
та што се предмет на овој општествен договор, како и за 
негова измена и дополнение. 

Измени и дополненија на овој општествен договор се 
вршат на начинот и според постапката што се предвидени 
за негово донесување. 

Член 27 
Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат 

да донесат посебна програма за остварување на целите и 
задачите утврдени со овој договор. 

Член 28 
Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците на 
Општествениот договор. 



Петок, 3 февруари 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7 - Страна 321 

Член 29 
Овој општествен договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ". 

13а Собранието на СФРЈ, 

Антун Бубиќ, с р. 
претседател на Соборот на републиките и покраини те 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Душан Видовиќ, с.р. 

делегат во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СР БиХ 

За Собранието на СР Македонија, 
Љубомир Коруновски, с.р. 

претседател на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и градежништво и член на Извршниот совет 

на СР Македонија 

За Собранието на СР Словенија, 
Ерик Вренко, с.р. 

претседател на Републичкиот комитет за наука и кул гура 

За Собранието на СР Србија, 
д-р Жарко Папиќ, с.р. 

член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија 

За Саборот на СР Хрватска, 
Стипе Тојчиќ, с.р. 

претседател на Соборот на здружениот труд на Саборот 
на СР Хрватска 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Милан Шановиќ, с.р. 

потпретседател на Собранието на СР Црна Гора 

За Собранието на САП Војводина, 
Бранко Кљаиќ, с.р. 

претседател на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на САП Војводина 
За Собранието на САП Косово, 

Јован Богиќевиќ, с.р. 
делегат во Општествено-политичкиот собор на 

Собранието на САП Косово 
За Стопанската комора на Југославија, 

Емин Добрџиќ. с.р 
член на Претседателството на Стопанската комора на 

Југославија 
За Интересната заедница на Југославија за економски 

односи со странство, 
Душан Анакиоски, с.р. 

претседател на Заедницата 
За Сојузот на републичките и покраинските заедници за 

наука, 
проф. Љупчо Арнаудовски, с.р. 

прет седа 1 ел на Соју ш I на заедници I е 

ч 25 ол Прави'шикот за решавање на станбените по-
треби на работниците на Основната ординација на 
здружен труд „Сообраќај и туризам", од Белград, поради 
тоа што со неа се пропишува различно вреднување на ра-
ботниот стаж, зависно од тоа каде е остварен. 

2. Според став 3 на член 25 од наведениот правилник 
за секоја наполнета година работен стаж во некоја од ос-
новните организации на здружен труд во состав на Работ-
ната организација „БАС" - Белградска автобуска станица; 
на работникот му припаѓаат 3 бода, а за секоја наполнета 
година работен стаж надвор од нив по 2 бода 

Во одговор на доставеното решение за поведување 
постапка за оценување на уставноста на наведената одред-
ба од самоуправниот општ акт, Работната заедница Заед-
нички служби на Работната заедница „БАС" истакна дека 
раз тично вреднување на работниот стаж при решавањето 
на барање за доделување стан на користење е прифатено 
затоа што во овој колектив уште има работници кои се т у-
ка ол неговото основање - од пред 15 години, а станбеното 
при чање не то реши те. 

: Опснчна^и и • анпова на патронат а о фе тоа од 
наведениот правилник. Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 14 септември 1983 година, врз осно-
ва на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 
од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мно-
зинство власови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на став 3 од член 25 на Пра-

вилникот за решавање на станбените потреби на работни-
ците на Основната организација на здружен труд „Сооб-
раќај и туризам", од Белград, донесен на референдумот 
одржан на 9 септември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а во Основната организација на здружен труд „Со-
обраќај и туризам" на начинот на кој е објавен Правилни-
кот од став 1 на оваа одлука. 

3. Причините за ваквата одлука се дадени во Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија У.бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Ју-
гославија Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, 
Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-
- Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Ку-
хар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, 
д-р Јосиф Трајковиќ и Душан Штрбац. 

У.бр. 140/81 
14 септемви 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија 
Воислав Ракиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ОД СТАВ 3 НАЧЛЕН 25 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕША-
ВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД „СООБРАЌАЈ И ТУРИЗАМ", ОД 9 СЕПТЕМВРИ 

1980 ГОДИНА 
1. Десанка Видоевиќ, од Белград, му даде иницијати-

ва на Уставниот суд на Југославија за поведување постап-
ка за оценување на уставноста на одредбата од став 3 на 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Буџетот на Федерацијата за 
1984 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/83, се поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Во Билансот на приходите и расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1984 година, I. Приходи-Вид 05. Такси, 
во колона 1. Форма на приходите-Судски такси - треба да 
се запише класификациониот број: „05-3". 
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2. Во Видот 08. Приходи од други о п т гест вено-поли-
гички заедници, Придонеси на републиките и автономни-
те покраини, во потформата на приходите 08-1-1 наместо 
бројот: „18.083,810" треба да стои бројот: „18.083.810.000", 
во потформата на приходите 08-1-2 наместо бројот: 
„7.611,435" треба да стои бројот: „7,611,435,000", во по-
тформата на приходите 08-1-3 наместо бројот 
„19.906,829" треба да стои бројот: „19.906.829.000", во по-
тформата на приходите 08-1-4 наместо бројот: 
„32.242,143" треба да стои бројот: „32.242, 143,000", во по-
тформата на приходите 08-1-5 наместо бројот: 
„34.291.376" треба да стои бројот: „34.291.376.000", во по-
тформата на приходите 08-1-6 наместо бројот: „2.714.567" 
треба да стои бројот: „2.714.567.000", во потформата на 
приходите 08-1-7 наместо бројот: „15.129.722" треба да 
стои бројот: „15.129.722.000" и во потформата на приходи-
те 08-1-8 наместо бројот: „605.918." треба да стои бројот: 
„605.918.000". 

3. Во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, во Глава 2. намес-
то зборовите: „Биро за претставки и предлози" треба да 
стојат зборовите: „Биро за претставки и поплаки". 

4. Во Глава 3. Служба за персонални работи, во коло-
на 2. Распоредна група и подгрупа, наместо бројот 
„01-3-2" треба да стои бројот: „01-3-1". 

5. Во Раздел 30 Сојузен хидрометеоролошки завод, во 
позицијата 673 Распоредна група и подгрупа 01-3-2, на-
место бројот: „40.204.000" треба да стои бројот: 
„40.208.000". 

6. Во Раздел 38, Сервис за биротехнички работи на со-
јузните органи на управата и на сојузните организации, во 
позицијата 778 во колона 2 наместо бројот: „0-3-2" треба 
да стои бројот: „01-3-2". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието 
на СФРЈ, Белград, 2 февруари 1984 година. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГ ОСЛАБИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИ-
НЦИПЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И 
ПРИНЦИПЕ 

I 
Се отповикува 
Димитрис Бабиќ од должноста на извонреден и оно 1 

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Демократска Република Сао Томе 
и Принципе со седиште во Луанда. 

II 
Се назначува 
д-р Иво Куштрак, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Народна Република Ангола, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Демократска Република Сао Томе 
и Принципе со седиште во Луанда. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни рабови ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 26 
15 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ 

.Мика Ши и. вак, е. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

^52/ Закон за измени и доно тенија на Царинскиот за-
У \ \ кон — — •— — 267 

/ 5 3 / Закон за измени и дополненија на Законот за Ца-
пинската тарифа 268 

54. Одлука за усвојување на иницијативата Собрани-
ето на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на 
Општествениот договор за обезбедување сред-
ства за регрес за вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата во 1у84 година и за усло-
вите и начинот на користењето на тие средства 282 

55. Одлука за измена на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање на трошоците за преглед и 
типско испитување на мерилата — 282 

56. Решение за определување на сезонски граничен 
премин за меѓународниот воздушен сообраќај — 282 

57. деловник на Сојузниот извршен совет — 283 
58. Упатство за спроведување на член 4 од Уредбата 

за полагање депозит на динарите што граѓаните 
имаат право да ги изнесат од Југославија 304 

59. Упатство за измена на Упатството за применува-
ње на член 4 од Законот за Царинската тарифа — 306 

* 60. Решение за измени и дополенија на Решението за 
\ гврдување на Листата на отрови што можат да 
се пуштаат во промет 306 

/61 . Решение за измени и дополненија на Решението 
за утврдување на организациите на здружен труд 
што ги исполнуваат условите за давање токсико-
лошка оцена на отровите 308 

'62. Решение за определување на организациите на 
иружен труд што можат да ја утврдуваат ефикас-
носта на одделните отрови што се наменети за 
одржување на чистотијата во просториите на јав-
ните објекти и на јавните површини или за униш-
тување на штетни инсекти и други штетници — 308 

63. Правилник за техничките нормативи за заштита 
на високи објекти од пожари 308 

64. Правилник за техничките нормативи за уреди и 
опрема за погон на моторни возила на течен на-
фтен гас ;— 314 

65. Општествен договор за основите на стратегијата 
на технолошкиот развој во СФРЈ — 31"7 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата од 
став 3 на член 25 од Правилникот за решавање 
на станбените потреби на работниците на Основ-
ната организација на здружен труд „Сообраќај и 
туризам", од 9 септември 1980 година — 321 

Исправка на Буџетот на федерацијата за 1984 \ одина 321 
Укази 322 
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