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352. 
Врз основа на член 23 од Законот за Сојузниот суд 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74 и 20/82), а во врска со 
член 118 алинеја 4 од Деловникот за заедничката работа 
на соборите на Собранието на СФРЈ, Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 31 
март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАГРАДИТЕ ЗА РА-
БОТА НА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ 

СУД 
1. Во Одлуката за наградите за работа на судиите по-

ротници на Сојузниот суд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
32/83) во точка 1 износот „700" се заменува со износот 
„2.100" динари. 

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

Бр. 120-49/87-013 
31 март 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

- - .„ Претседател, 
Емин Добарџиќ, с. р. 

353. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

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

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

ЗА КАФЕ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработка на кафе (доработка, пржење, мелење, паку-
вање и др.) - (во натамошниот текст: производителите на 
кафе), ги формираат продажните цени на кафето врз осно-
ва на набавната цена на суровото кафе формирана во сог-
ласност со Одлуката за начинот на формирање на цените 
на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/86). 

2. На набавната цена од точка 1 на оваа одлука про-
изводителите на кафе ги применуваат технолошките нор-
мативи на искористување односно загубите во преработ-
ката и ги засметуваат трошоците на преработката. 

3. Технолошките нормативи на искористувањето од-
носно загубите во преработката, во смисла на точка 2 од 
оваа одлука, можат да се засметуваат, и тоа најмногу до: 

- 1% - загуба при пречистување на сурово кафе; 
- 80% - искористување при пржење на кафе - ран-

дман; 
- 1,92% - загуба при мелење на кафе; 
- 1% - загуба при пакување и мерење на кафе. 
4. Трошоците за преработка ги опфаќаат: технолош-

кото гориво, амортизацијата на средствата, обврските од 
доходот, бруто-личните доходи, средствата за заедничка 
потрошувачка, акумулацијата, стандардната амбалажа и 

трошоците на транспортот до складот на купувачот, а нај-
многу до следните вкупни износи, и тоа: 

- за 1 килограм пржено и мелено кафе 420 динари; 
- за 1 килограм пакувано сурово кафе 234 динари. 
5. Ако кафето се преработува со мешање на повеќе 

видови и квалитети сурово кафе, цената на преработеното 
кафе се утврдува сразмерно со учеството на одделни видо-
ви сурово кафе во таа мешаница по набавките цени на тие 
видови кафе. 

6. Преработувачите на кафе можат набавките цени на 
сурово кафе да ги упросечуваат, сразмерно со набавните 
цени, количествата и видот, односно потеклото на сурово-
то кафе. 

Упросечувањето од став 1 на оваа точка се врши врз 
основа на податоците од претходната година или од пре-
тходниот пресметковен период на тековната година, а уп-
росечените цени и фактичките набавни цени на суровото 
кафе се следат и усогласуваат најмалку секои три месеци, 
врз основа на книговодствената евиденција која се води на 
посебни сметки на временски разграничувања, при што за-
должително ќе се намалат односно зголемат просечните 
цени за следните три месеци за остварената позитивна од-
носно негативна разлика. 

Усогласувањето од став 2 на оваа точка се врши кон-
тинуирано и се пренесува кон крајот на годината во след-
ната година на посебни сметки на временски разграничу-
вања за исти цели. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е.п. бр. 82 
2 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

354. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за мерките за 

ограничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75 и 54/86), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАС-
ЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИНДУС-

ТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ 
1. Одлуката за забрана на употребата на растителни 

масла за јадење и на свинска маст во индустријата како 
технички маснотии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86) 
престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е.п. бр. 81 
26 март 1987 година 
Белгад 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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355. 
Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86) и член 3 став 2 од Уредбата за Кон-
тниот план и за билансите за банките („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86 и 13/87) по 
претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат 
за финансии, Службата на општественото книговодство 
на Југославија и Здружението на банките на Југославија, 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 
1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 

план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77, 
57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 
33/84, 42/84, 18/85 и 36/86) во Планот на аналитичките 
сметки во Контниот план за банките, кој претставува сос-
тавен дел на таа одлука, се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во точка 2 по, аналитичката сметка 0516 се додава 
нова аналитичка сметка 0517, која гласи: 
„0517 -Есконтирани меници од средствата на ре-

зервите“; 
2) во точка 7 по аналитичката сметка 1002 се додава 

нова аналитичка сметка 1003, која гласи: 
. „1003 -Проодна сметка на сметките на банката за 

вршење работи преку деловната единица“. 
3) во точка 15а по аналитичката сметка 1412 се дода-

ва нова аналитичка сметка 1413, која гласи: 
„1413 -Издвоена задолжителна резерва на банки-

те кај Народната банка на Југославија по 
основ на остварениот пораст на пласмани-
те над определеното ниво“; 

4) во точка 21 в по аналитичката сметка 2412, се дода-
ва нова аналитичка сметка 2413, која гласи: 
„2413 -Задолжителна резерва на банките кај На-

родната банка на Југославија по основ на 
остварениот пораст на пласманите над оп-
ределеното ниво“; 

5) во точка 25 аналитичката сметка 2573, го менува 
називот така што да гласи: 
„2573 -Обврски за неизвршени исплати по напла-

тите од странство“; 
6) во точка 32 по аналитичката сметка 3182 се додава 

нова аналитичка сметка 3185, која гласи: 
„3185 - Преодна девизна сметка на пресметката на 

наплатата на извозот со увоз на стоки и 
плаќање на увозот со извоз на стоки и ус-
луги“; 

7) во точка 68 аналитичката сметка 4674, го менува 
називот така што да гласи: 
„4674 -Краткорочни кредити на банките од при-

марната емисија по основ на депонирани 
девизи на граѓаните“; 

8) во точка 160 аналитичката сметка 8674, го менува 
називот така што да гласи: 
„8674 - Обврски по краткорочните кредити од при-

марната емисија по основ на депонирани 
девизи на граѓаните“. 

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

О. бр. 25 
9 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
THvlfftpqf w ТГ?ТО--̂ С г 

356. 
Врз основа на член 64а, а во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 6 од Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ, бр. 14/87), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА РАСТЕЖОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАН-
КИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 АПРИЛ ДО 31 ЈУНИ 1987 ГОДИНА 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банките) се должни да пресметуваат и издовјуваат 
задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија 
по стапка од 25% на растежот на динарските пласмани над 
нивото утврдео во точка 2 ст. 1 и 2 на Одлуката за усогла-
сување на обемот и динамиката на порастот на динарски-
те пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 
1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/87). 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките ќе ја пресметуваат и издовјуваат, и тоа: 

1) на 12 мај односно на 12 јуни 1987 година - на изно-
сот на растежот на динарските пласмани во смила на точ-
ка 1 од оваа одлука, според книговодствената состојба на 
тие пласмани на крајот на април односно мај 1987 година; 

2) на 17 јули 1987 година - на износот на растежот на 
динарските пласмани во смила на точка 1 од оваа одлука, 
според книговодствената состојба на тие пласмани на кра-
јот на јуни 1987 година. 

3. Во поглед на дугите услови, начинот на пресмету-
вање и издвојување на задолжителната резерва, стапката 
на надоместот на ненавремено и помалку издвоената за-
должителна резерва, пресметувањето и плаќањето на тој 
надомест, како и начинот на известувањето на народните 
банки на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини, сообразно се применуваат одредбите на 
Одлуката за задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 
52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87 и 21/87). 

4. Упатство за примена на оваа одлука дава, по по-
треба, Народната банка на Југославија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О бр. 40 
31 март 1987 година „ 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Влатковиќ, с.р. 

357. 
Врз основа на член 64а, а во врска со член бб став 2 од, 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) и на Одлуката за ос-
тварување на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1987 година („Службен лис на СФРЈ“, бр. 
14/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 
1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
t^T? ^мисиЈд РП Ј987 го^н^ („С wye fan лист RI ^ФРЈ", бо. 
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14/87) во точка 6 став 1 процентот: „60%" се заменува со 
t опроцентот: „54%". 

2. Во точка 7 став 2 процентот: „60%" се заменува со 
процентот: „54%".. 

3. Во точка П став 1 одредба под 1 процентот: „44%" 
се заменува со процентот: „40%". 

Во одредбата под 2 процентот: „38%" се заменува со 
процентот: „34%". 

4. Во точка 12 став 1 процентот: „37%" се заменеа со 
процентот: „33%". 

5. Во точка 13 став 1 процентот: „49%" се заменува со 
процентот: „44%". 

6. Во точка 14 став 1 процентот: „42%" се заменува со 
процентот: „38%". 

7. Во точка 15 став 1 процентот: „45%" се заменува со 
процентот: „40%". 

8. Во точка 16 став 1 процентот: „26%" се заменува со 
процентот: „23%". 

9. Во точка 17 став 1 процентот: „26%" се заменува со 
процентот: „23%". 

10. Во точка 18 став 1 процентот: „30%" се заменува 
со процентот: „27%". 

11. Во точка 19 став 1 процентот: „49%" се заменува 
со процентот: „44%". 

12. Во точка 20 став 1 процентот: „44%" се заменува 
со процентот: „40%". 

13. Во точка 21 став 1 процентот: „44%" се заменува 
со процентот: „40%". 

14. Во точка 22 став 1 процентот: „45%" се заменува 
со процентот: „40%", процентот „37%" - со процентот: 
„33%", процентот: „26%" - со процентот: „23%". 

15. Во точка 25 став 1 процентот: „25%" се заменува 
со процентот: „22%". 

16. Во точка 27 став 1 процентот: „39%" се заменува 
со процентот: „35%", процентот: „37%" - со процентот: 
„33%", процентот: „34%" - со процентот: „31%". 

17. Во точка 28 став 1 процентот: „25%" се заменува 
со процентот: „22%". 

18. Во точка 31 став 1 процентот: „39%" се заменува' 
со процентот: „35%", процентот: „37%" - со процентот: 
„33%", процентот: „30%" - со процентот: „27%". 

19. Во точка 33 став 1 процентот: „25%" се заменува 
со процентот: „22%". 

20.'Во точка 34 став 1 процентот: „39%" се заменува 
со процентот: „35%". 

21. Во точка 35 став 2 процентот: „37%" се заменува 
со процентот: „33%", а во став 5 процентот: „37%" се заме-
нува со процентот: „33%". 

22. Во точка 36 став 2 процентот: „34%" се заменува 
со процентот: „31%", процентот: „27%" се заменува со 
процентот: „24%". 

23. Во точка 39 став 2 процентот: „25%" се заменува 
со процентот: „22%". 

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

О бр. 38 
31 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 

358. 
Врз основа на член 24, а во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точ. 1 до 4 на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА РАСТЕЖОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 

1987 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување растежот на вкупните динар-

ски пласмани на банките во 1987 година да се остварува во 
рамките утврдени со точка 2 на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и^а за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година, 
основните и здружените банки (во натамошниот текст: 
банките) се должни со својата деловна политика да обезбе-
дат растежот на нивните динарски пласмани во периодот 
од 1 април до 30 јуни 1987 година, заедно со остварениот 
растеж од 1 јануари до 31 март, да се остварува во рамки-
те утврдени со оваа одлука. 

Растежот на динарските пласмани на банките, во 
смисла на оваа одлука, се смета во однос на нивната кни-
говодствена состојба на 31 декември 1986 година, а според 
образецот КНЈ-БИФО, ако со оваа одлука не е пропиша-
но поинаку. 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука, банките се должни да обезбедат, состојбата на ни-
вните динарски пласмани, освен на пласманите од точка 4 
на оваа одлука, на 30 април, 31 мај и 30 јуни 1987 година 
да не биде поголема од состојбата на тие пласмани на 31 
декември 1986 година. 

Банката која на 31 декември 1986 година имала не-
покриено пречекорување на динарските пласмани, во 
смисла на одредбите на Одлуката за усогласување на обе-
мот и динамиката на порастот на динарските пласмани на 
банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/86), е должна да 
обезбеди состојбата на нејзините динарски пласмани на 30 
април, 31 мај и 30 јуни 1987 година да биде помала од 
предвидената состојба на тие пласмани во смисла на став 
1 од оваа точка, и тоа за износот на тоа пречекорување. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банката може своите динарски пласмани да ги зголеми до 
30 април, односно до 31 мај, односно до 30 јуни 1987 годи-
на, најмногу до 2% во однос на состојбата на тие пласмани 
на 31 декември 1986 година, намалена за пречекорувањето 
од став 2 на оваа точка, со тоа што банките на целокупни-
от износ на остварениот растеж на динарските пласмани, 
во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 
1986 година, намалена за пречекорувањето од став 2 на 
оваа точка, ќе ја пресметуваат и издвојуваат задолжител-
ната резерва кај Народната банка на Југославија на начи-
нот и под условите пропишани со посебна одлука. 

Банката што ќе оствари пречекорување на растежот 
на динарските пласмани над 2% во смисла на став 3 од 
оваа точка, се смета кредитно неспособна во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови на кредитната 
способност на банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/86 и 30/86) и спрема неа 
ќе се применуваат мерките пропишани со Одлуката за на-
чинот на вршење контрола и обезбедување на еднаква по-
стапка во примената на мерките спрема банките и другите 
финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/85). 

3. Под динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, интерни банки, граѓански прав-
ни лица и граѓани. 

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се 
сметаат пласманите што банките им ги даваат на банките, 
на Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на По-
штенската штедилница. 

Под динарски пласмани на банките, во смисла на 
оваа одлука, не се сметаат пласманите што банките ги да-
ваат од наменски собраните средства за вработување, и 
тоа само во височината на средства собрани со заем и од 
условите предвидени со прописот со кои се регулира соби-
рањето и употребата на тие средства. 

4. По исклучок од одредбата на точка 2 од оваа одлу-
ка, обврската за ограничување на растежот на пласманите 
не ќе се применува на: 
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1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конверти-
билното подрачје, посебно за извоз што се остварува во 
рамките на заедничките програми на производството и из-
возот, за извоз на клириншкото подрачје кој се остварува 
според меѓудржавни аранжмани и за извоз во рамките на 
долгорочна производствена кооперација и пласманите за 
кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведува-
њето на инвестициони работи во странство на кредит и за 
производство и приготвување на стоки и услуги за извоз, 
вклучувајќи ги и подготовките за вршење на туристички 
услуги на странски туристи, под услов пласманите од оваа 
одредба да се даваат само врз основа на документацијата 
пропишана со одлуката за користењето на примарната 
емисија и да се обезбеди строго наменско користење на 
тие кредити во функција на зголемување на извозот на 
стоки и услуги; 

2) пласманите за производство на основните земјо-
делски производи и за гоење на добиток, пласманите за за-
лихи на основните земјоделски производи што се форми-
раат кај производителите на тие производи со рок за кре-
дитирање до 60 дена, пласманите за резерви на основните 
земјоделски и прехранбени производи што се формираат 
кај организациите за стоковни резерви (општински, репуб-
лички, односно покраински и сојузни стоковни резерви), 
пласманите за залихи на основните земјоделски и пре-
хранбени производи кај споменатите организации (што се 
занимаваат со промет на тие производи на големо), како и 
пласманите за залихи на основните земјоделски произво-
ди што се формираат кај организации на здружен труд 
што се занимаваат со индустриска преработка, доработка 
односно гоење на добиток, под услов пласманите од овие 
одредби да се даваат само врз основа на документацијата 
пропишана со одлуката за условите за користење на при-
марната емисија и да се обезбеди строго наменско корис-
тење на овие кредити; 

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
пострадани од земјотрес и пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрзиот развој 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а нај-
многу до височината на остварениот прилив на средства-
та за таа намена во согласност со законите и други пропи-
СИ ' 4) пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба, до височината на порастот на србраните средства 
наменети за таа изградба во 1987 година, зголемен за из-
носот на неискористениот пораст на собраните средства 
за таа намена во 1986 година; 

5) инвестиционите кредити на банките во кои учес-
твуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој, нејзините афилијации, Европската инвестициона 
банка и EUROFIMA; 

6) пласманите на банките за кредитирање на изград-
бата и за завршување на објектите наменети за одржување 
на Универзијадата во Загреб 1987 година; 

. 7) определени пласмани до износот предвиден со по-
себна, одлука. 

5. Банките што ќе остварат намалување на динарски-
те пласмани од точка 2 на оваа одлука, во однос на состој-
бата на тие пласмани на 31 декември 1986 година, намале-
на ,за пречекорувањето од став 2 точка 2 на оваа одлука, 
можат да им го отстапуваат на другите банки правото за 
износот на тоа намалување да можат да ги зголемат свои-
те динарски пласмани. 

За износите на отстапените односно примените права 
за пораст на динарските пласмани, банките се должни да и 
поднесат извештај на народната банка на републиката од-
носно на народната банка на автономната покраина и на 
Народната банка на Југославија во рокот пропишан за до-
ставување на месечниот извештај од точка 6 на оваа одлу-
ка. Кон тој извештај банките се должни да достават фото-
копија на договорите или на самоуправните спогодби за 
меѓусебното отстапување на правото на растежот на ди-
нарските пласмани. 

6. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна банка да и достават извештај за остварениот 
растеж на динарските пласмани според книговодствената 
состојба на крајот од месецот, најдоцна до 12 во наредни-
от месец, а извештајот за јуни 1987 година - најдоцна до 
17 јули 1987 година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе и достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на ди-
нарските пласмани на банките на ниво на републиките од-
носно автономните покраини и по еден примерок на при-
мените индивидуални извештаи на банките во рок од пет 
дена од истекот на рокот за доставување извештај на бан-
ката од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија, во рок од пет дена 
од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на 
оваа точка ќе им достави на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини збир-
ни извештаи за сите републики и автономни покраини. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 на оваа точка, 
банките во рок од три дена по истекот на секоја декада, ќе 
им доставуваат на народните банки десетдневни извештаи 
за состојбата и промените на пласманите од точка 4 од-
редби под 1 и 2 од оваа одлука. Народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини во 
рок од наредните три дена и доставуваат на Народната 
банка на Југославија збирен H3Beuitaj за состојбата и про-
мените на овие кредити и по еден примерок од индивиду-
алните извештаи на банките. 

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги 
пропишува Народната банка на Југославија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 41 
31 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на. Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

359. 
Врз основа на член 34 точка 1 во врска со член 11 од 

Законот за Интересовната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 59/85), Собранието на Интересовната заедница 
за станбена изградба и управување со становите за потре-
би re на работниците и функционерите на сојузните орга-
i и, донесува 

С Т А Т У Т 
НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Интересовната заедница за станбена изградба и упра-

вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите (во натамошниот текст: Интересовната заед-
ница) основана со Законот за Интересовната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и фнкционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85) работи под називот 
Интересовна заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функционери-
те на сојузните органи“. 

Скратениот назив на Интересовната заедница гласи: 
„Интересовна заедница за домување на сојузните органи“. 

Седиштето на Интересовната заедница е во Белград. 

Член 2 
Во Интересовната заедница, согласно со член 3 од За-

конот за Интересовната заедница, својот станбен фонд и 
дел од средствата наменети за прибавување на станбен 
фонд ги здружуваат сојузните органи и работните заедни-
ци на сојузните органи, како и работната заедница на Ин-
тересовната заедница, под услов да донесат одлука за 
здружување во Интересовната заедница и за прифаќање на 
општите акти на Интересовната заедница (во натамошни-
от текст; Здружите ни). 
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Член 3 
Освен работите и задачите предвидени со член 4 од 

Законот за Интересовната заедница, а во рамките на свои-
те права и должности, Интересовната заедница ги врши 
следните работи и задачи: 

1. д,онесува повеќегодишни и годишни програми и 
планови за прибавување станови врз основа на програми-
те и плановите на здружителите; 

2. ја организира станбената изградба и здружувањето 
на средства за станбена изградба и ги поттикнува 
здружителите за вложување на лични средства заради из-
градба на станови; 

3. ги утврдува условите и начинот на користење на 
средствата за солидарност според нивната намена; 

4. заради обезбедување на рамномерна реализација 
на програмите за станбена изградба врши распределба на 
становите по локации на здружителите; 

5. заедно со другите учесници во станбената изградба 
одлучува за сите битни прашања во врска со изградбата 
на станови на определена локација, како што се цените, 
квалитетот, структурата на становите, роковите за изград-
ба и др.; 

6. врши и други работи во врска со реализацијата на 
програмите за станбена изградба утврдени со сојузните 
прописи и самоуправните акти; 

7. ги утврдува програмите за инвестиционо одржува-
ње на станбените згради и становите и програмите за по-
добрување на условите за домување и презема мерки за 
извршување на овие програми; 

8. ги утврдува условите и постапката за надомест на 
дел од станарината на определени категории корисници; 

9. ги утврдува критериумите и мерилата за рационал-
но користење на станбените згради и становите; 

10. дава во закуп деловни простории во станбените 
згради; 

11. заедно со соодветните организации и заедници ги 
утврдува основните начела за заштита, зачувување и уре-
дување на станбените згради, становите и нивната околи-
на; 

12. во спогодба со другите заедници за домување ги 
утврдува условите и начинот на управување и одржување 
на станбените згради и становите во кои се наоѓаат стано-
ви на две или повеќе заедници за домување; 

13. врши и други работи предвидени со овој статут. 

Член 4 
Интересовната заедница има својство на општестве-

но правно лице со права, обврски и одговорности што и 
припаѓаат врз основа на Уставот на СФРЈ, Законот за Ин-
тересовната заедница и врз основа на овој статут. 

Член 5 
Интересовната заедница ја претставува претседате-

лот на Собранието, а во правните односи ја застапува се-
кретарот. 

Член 6 
Интересовната заедница има печат и штембил кој го 

содржи скратениот назив и седиштето на Интересовната 
заедница на јазиците на народите на Југославија. 

Обемот, големината, начинот на употреба, чувањето 
и уништувањето на печатот и штембилот се регулираат со 
посебен акт. 

Член 7 
Работата на Интересовната заедница е јавна. 
Јавноста на работата се обезбедува на начинот опре-

делен со овој статут. 

II. ОРГАНИ И ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Член 8 

Органи на Интересовната заедница се: Собранието, 
Извршниот одбор, Одборот за самоуправна контрола. 

Интересовната заедница има секретар. 

1. Собрание , 
Член 9 

Во согласност со одредбите на Законот за Интересов-
ната заедница и на овој статут, со Интересовната заедни-
ца управува Собранието на Интересовната заедница во 

натамошниот текст: Собранието), што го сочинуваат де-
легати на здружителите и делегати на корисниците на ста-
нови. џ 

Член 10 
Собранието го сочинуваат: 
а) делегати на сојузните органи - од член 3 став 2 на 

Законот за Интересовната заедница; 
б) делегати на работните заедници на сојузните орга-

ни од член 3 став 3 на Законот за Интересовната заедница; 
в) делегати на општествено-политичките организа-

ции во федерацијата и на нивните работни заедници кои 
го здружиле станбениот фонд во Интересовната заедница; 

г) делегати на корисниците на становите. 
Собранието има /О делегати. 
Сојузните органи од став 1 под а) на овој член однос-

но работните тела што ќе ги овластат тие органи, делеги-
раат 14 делегати во Собранието, и тоа: Собранието на 
СФРЈ - 4 делегати, Претседателството на СФРЈ - 2 делега-
та и Сојузниот извршен совет - 8 делегати. 

Органите на општествено-политичките организации 
во федерацијата односно работните Чела што ќе ги овлас-
тат тие органи, делегираат еден делегат. 

Работните заедници на сојузните органи и работните 
заедници на општествено-политичките организации во фе-
дерацијата (во натамошниот текст: работните заедници), 
избираат 38 делегати. 

Станарите избираат 17 делегати. 
Член 11 

Собранието во рамките на работите и задачите на 
Интересовната заедница во согласност со законот: 

1) донесува Статут на Интересовната заедница; 
2) донесува планови и програми за прибавување на 

станови; 
3) донесува среднорочни програми и годишни плано-

ви за инвестиционо одржување на станбените згради; 
4) донесува финансиски план; 
5) донесува Завршна сметка; 
6) донесува Извештај за работата и работењето; 
I) донесува Програма за подобрување на условите за 

домување; 
8) донесува Одлука за инвестиционата програма за 

изградба на објект; 
9) донесува Програма за работа на Собранието; 
10) донесува Деловник на Собранието; 
II) донесува други самоуправни општи и поединечни 

акти; 
12) ги утврдува основите и мерилата за определување 

на станарините, надоместите за гаражи и закупнините за 
деловен простор; 

13) ги утврдува основите и мерилата за рационално 
користење на станот; 

14) ја утврдува постапката за надоместување на дел 
од станарината за одделни категории корисници на стано-
ви; 

15) ги утврдува основите, мерилата и начинот на ко-
ристење и располагање со средствата за солидарна станбе-
на изградба врз начелата на солидарност по прибавено 
мислење од работните заедници на сојузните органи; 

16) ги утврдува начинот и условите за издавање на де-
ловни простории во закуп; 

17) го утврдува начинот на наплатување на станари-
ните, надоместите и закупнините; 

18) ја утврдува стапакта на амортизацијата, станари-
ната, надоместите и закупнините; 

19) го утврдува начинот на прибавување и давање на 
станови за користење на домаќините на зградите, како 
службени станови; 

20) го утврдува приоритетот за изведување на работи 
за инвестиционо одржување; 

21) ги утврдува основите и критериумите за одделни 
видови одржување на станбените згради, становите, де-
ловните простории и гаражите; 

22) ги утврдува основите и мерилата за болување на 
станови; 

23) одлучува за склучување и пристапување кон оп-
штествени договори и самоуправни спогодби; 

24) одлучува за користењето на средствата со кои уп-
равува Интересовнага заедница; 

25) одлучува за начинот на формирање и за височина-
та на средствата за тековно одржување; 

26) одлучува за приговори и жалби; 
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27) одлучува за други прашања од делокругот на Ин-
тересовната заедница; 

28) одлучува за формирање и укинување на стручни 
служби и за работите што им се доверуваат на тие служби; 

29) одлучува за склучување на Самоуправна спогодба 
за меѓусебните права, обврски и одговорности меѓу Инте-
ресовната заедница и работните заедници; 

30) го организира здружувањето на средства за стан-
бена изградеа и ги поттикнува здружителите за вложува-
ње на лични средства заради изградба на станови; 

31) дава согласност на актите за внатрешна организа-
ција и работа и за систематизација на задачите и работите 
на стручната и стручно-техничката служба на Интересов-
ната заедница; 

32) ги избира и ги разрешува претседателот и замени-
кот на претседателот на Собранието; 

33) ги избира и ги разрешува претседателот и замени-
кот на претседателот и членовите на Извршниот одбор; 

34) ги избира и ги разрешува претседателот и замени-
кот на претседателот и членовите на Комисијата; 

35) ги именува и ги разрешува секретарот и помош-
никот на секретарот на Интересовната заедница. 

а) Начин на работа и одлучување на седниците 

Член 12 
Собранието заседа кога е тоа предвидено во неговата 

програма и по укажана потреба, а најмалку двапати го-
дишно. 

Собранието решава полноважно ако на седницата 
присуствуваат мнозинството делегати. 

Собранието одлучува и со мнозинство на гласовите 
на присутните делегати. 

Собранието одлучува со двотретинско мнозинство на 
гласовите на присутните делегати, во случаите предвиде-
ни со член 11 точ. 1 до 6 на овој статут. 

Постапката начинот на работа на седниците на Со-
бранието се регулираат со Деловникот за работа на Со-
бранието. 

б) Права, обврски и траење на мандатот на претседа-
телот и на заменикот на претседателот 

Член 13 
Собранието ги именува претседателот и заменикот 

на претседателот од редовите на делегатите, на предлог 
од Комисијата за кадровски прашања. 

Мандатот на претседателот и на заменикот на пре-
тседателот на Собранието трае две години и можат да би-
дат повторно именувани на иста должност. 

За својата работа претседателот и заменикот на пре-
тседателот се одговорни пред Собранието. 

Член 14 
Претседателот на Собранието: 
1) се грижи за организирањето на работата на Собра-

нието и за подготвувањето на неговите седници; 
2) свикува седници, предлага дневен ред за седницата 

и претседава со седницата на Собранието; 
3) му предлага на Извршниот одбор да разгледа од-

делни прашања од делокругот на Собранието; 
4) ги потпишува 'одлуките и другите акти донесени на 

седница на Собранието; 
5) врши и други работи што му се ставени во над-

лежност со овој статут, со други прописи и општи акти. 

Член 15 
Заменикот на претседателот на Собранието му пома-

га на претседателот во работата; во договор со него врши 
определени работи од неговиот делокруг и го заменува за 
време на неговата отсутност или спреченост. 

Член 16 
Претседателот свикува седница на Собранието по 

сопствена иницијатива, на барање од најмалку 10 делегати 
на Собранието и на барање од Извршниот одбор. 

Претседателот на Собранието е должен да свика сед-
ница на Собранието на барање од Извршниот одбор или 
од делегатите во рок од 15 дена од денот на поднесување-
то барање за свикување седница на Собранието. 

2. Извршен одбор 

Член 17 
Извршниот одбор има 9 ,членови. 
Членовите на Извршниот одбор ги избира Собрание-

то од редот на делегатите. 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае че-

тири години. 

Член 18 
Извршниот одбор: 
1) ги утврдува предлозите на статутот, на програми-

те, плановите, самоуправните спогодби, општествените 
договори, одлуките, препораките и предлозите на другите 
самоуправни општи акти што ги донесува Собранието; 

2) донесува одлуки, заклучоци, насоки, упатства и 
други акти заради извршување на актите на Собранието 
врз основа на овластувањето на Собранието; 

3) одлучува за распределба на становите на здружите-
лите по локации; 

4) одлучува за распределба на средства за солидар-
ност на здружителите за станбена изградба; 

5) ги следи состојбата и појавите во врска со прибаву-
вањето, користењето и одржувањето на станбениот фонд, 
управувањето со станбениот фонд и условите за домување 
и презема мерки во согласност со законот, со овој статут и 
со другите самоуправни општи акти на Собранието; 

6) именува претставници на Интересовната заедница 
во органите на други организации или заедници; 

7) го утврдува предлогот на извештајот за рботата и 
работењето на Интересовната заедница и дава мислење на 
Извештајот за работата на Работната заедница; 

8) ги разгледува иницијативите и предлозите што на 
Собранието и на неговите органи им ги поднесуваат сојуз-
ните органи и организации, собирите на станарите, куќни-
те совети, станарите и др., се изјаснува за тие иницијативи 
и предлози и му дава предлози на Собранието за нивно ре-
шавање; 

9) поведува иницијативи и разгледува други прашања 
од делокругот на Собранието и дава предлози за нивно ре-
шавање и за унапредување на работата на Собранието, не-
говите органи и на Стручната служба; 

10) поднесува извештаи до Собранието за својата ра-
бота; 

1П донесува Програма за работа; 
12) врши. и други работи определени со овој статут, 

со општите акти, одлуките и заклучоците на Собранието, 
како и други работи што ќе му ги довери Собранието. 

Извршниот одбор, во рамките на своите права и 
должности, е одговорен пред Собранието за спроведува-
њето на утврдената политика и извршувањето на одлуки-
те и другите акти на Собранието. 

а) Начин на работа и одлучување на седниците 

Член 19 
Извршниот одбор решава полноважно ако на седни-

цата присуствуваат мнозинството членови на Извршниот 
одбор. 

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на гласо-
вите на присутните членови. 

Постапката и начинот на работа на седниците на Из-
вршниот одбор се регулираат со Деловникот за работа“на 
Собранието. 

б) Права, обврски и траење на мандатот на претседа-
телот и на заменикот на претседателот 

, Член 20 
Извршниот одбор има претседател и заменик на пре-

тседателот. 
Претседателот и заменикот на претседателот се изби-

раат на мандатен период од две години и можат да бидат 
повторно избрани на истите должности. 

Член 21 
Изборот на претседателот, на заменикот на претседа-

телот и на “членовите на Извршниот одбор се врши врз ос-
нова на листа на кандидати што на Собранието му ја 
предлага Комисијата за кадровски прашања. 
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Член 22 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со ни-

вната работа раководи претседателот, а во случај на него-
ва отсутност или спреченост - заменикот на претседате-
лот. 

Член 23 
Претседателот на Извршниот одбор: 
1) се. грижи за извршувањето на одлуките, заклучоци-

те, препораките и другите акти на Собранието и на Из-
вршниот одбор; 

2) ја усогласува работата на Извршниот одбор со ра-
ботата на другите органи и тела на Собранието; 

3) свикува седници, предлага дневен ред за седницата 
и претседава со седниците на Извршниот одбор; 

4) ги потпишува одлуките - заклучоците и другите 
акти донесени на седниците на Извршниот одбор; 

5) врши и други работи што ќе му ги довери Собра-
нието или Извршниот одбор. 

3. Одбор за самоуправна контрола 
Член 24 

Заради обезбедување на правилна примена на Уста-
вот, законот, на овој статут и на другите самоуправни ак-
ти и одлуки на Собранието и на неговите органи, како и 
заради остварување заштита на самоуправните права на 
работните луѓе и станарите, се формира Одбор за самоуп-
равна контрола (во натамошниот текст: Одбор). 

Член 25 
Одборот разгледува прашања значајни за заштита на 

самоуправните права и на општествената сопственост, по 
своја иницијатива, на барање од Собранието или на бара-
ње од здружителите и корисниците на станови и за таа цел 
остварува увид во работата на органите на Интересовната 
заедница. 

v Член 26 
Одборот врши контрола на законитото користење на 

средствата за прибавување на станбен фонд и на средства-
та за извршување на програмите за одржување на станбе-
ниот фонд и се грижи за наменското користење на станбе-
ниот фонд, за остварувањето на самоуправните права на 
станарите, законитата работа на работната заедница на 
Интересовната заедница, начинот на остварување јавност 
во работата и за тоа дали органите на Интересовната за-
едница работат во рамките на своите овластувања и во 
согласност со важечките прописи и самоуправни акти. 

Член 27 
Одборот соработува со други органи на Интересов-

ната заедница, со здружителите на Интересовната заедни-
ца, Службата за општествено книговодство и со другите 
заинтересирани органи и организации. 

, Член 28 
Органите на Интересовната заедница и Стручната 

служба се должни да му ги дадат на Одборот, на негово 
барање, сите податоци и информации неопходни за врше-
ње на функцијата на контрола. 

Член 29 
Одборот му поднесува извештаи за својата работа на 

Собранието, со предлог на мерки за отстранување на ус-
нените недостатоци, неправилности или незаконитости. 

Собранието е должно да ги разгледа извештаите на 
Одборот и да заземе став по нив. 

' Член 30 
Одборот донесува Деловник за својата работа, како и 

програма за работа. 

а) Состав, начин на избор и отповикување на члено-
вите 

Член 31 
Одборот има седум (7) членови, од кои четири (4) чле- v 

нови избираат работните заедници а три (3) корисниците 
на становите. 

Член 32 
Изборот и отповикувањето на членовите на Одборот 

се врши на начинот и по постапката за избор на делегати 
во Собранието на Интересовната заедница. 

Делегатот во Собранието не може да биде член на 
Одборот. 

Мандатот на членовите на Одборот трае четири го-
дини. 

4. Секретар 
а) Обврски, одговорности и овластувања 

Член 33 
Секретарот на Интересовната заедница е индивидуа-

лен работоводен орган на Интересовната заедница, кого 
го именува и разрешува Собранието. 

Секретарот се именува на време од четири години и 
по истекот на мандатот може да биде повторно именуван 
на начинот пропишан со законот и со овој статут. 

За секретар на Интересовната заедница може да биде 
именувано лице кое има висока стручна подготовка - еко-
номска правна или техничка насока и најмалку три годи-
ни работно искуство. 

Секретарот на Интересовната заедница се именува 
на предлог од Комисијата за кадровски прашања, а по 
претходно прибавената согласност од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 34 
Секретарот на Интересовната заедница има свој по-

мошник, кого го именува и го разрешува Собранието на 
Интересовната заедница, на начинот и по постапката 
предвидени за. именување и разрешување на секретарот на 
Интересовната заедница. 

За помошник на секретарот на Интересовната заед-
ница можат да бидат именувани лица кои имаат висока 
стручна подготовка, од техничка, правна или економска 
насока и најмалку три години работно искуство. 

Помошникот на секретарот се именува на предлог од 
Комисијата за кадровски прашања. ^ 

Помошникот на секретарот се именува на време од 
четири години и по истекот на мандатот може да биде 
именуван повторно на начинот пропишан со законот и со 
овој статут. 

Член 35 
Секретарот на Интересовната заедница: 

1) ја застапува Интересовната заедница во односите 
со трети лица во границите на овластувањата утврдени со 
законот и со овој статут; 

2 ) ^ организира работата и раководи со работата на 
работните заедници на Интересовната заедница; 

3) склучува договори за прибавување на станбен 
фонд и други договори по основ на работењето на Интере-
совната заедница; 

4) се грижи за квалитетно и навремено извршување 
на работите што ги вршат работните заедници; 

5) донесува акти за чие донесување е овластен со за-
конот, со овој статут и со друг општ акт на Интересовната 
заедница; 

ги врши работите на наредбодавач во поглед на 
средствата наменети за работа на Интересовната заедни-
ца и на работните заедници; 

7) се грижи за законитоста на работата на Интере-
совната заедница и на нејзините органи и работни заедни-
ци; 

8) обезбедува извршување на општите акти, плано-
вите, програмите, насоките, одлуките и заклучоците на ор-
ганите на Интересовната заедница и на работните заедни-
ци; 

9) се грижи за унапредувањето на работата, ефикас-
носта, економичноста и рационалноста на работењето на 
Интересовната заедница и на работните заедници; 

10) се грижи за подготовката на нацртите на самоуп-
равните општи акти на Интересовната заедница, за под-
готвување на седниците на Собранието, Извршниот од-
бор, постојаните и повремените комисии и на други соста-
ноци во Интересовната заедница; 

11) им предлага мерки на органите на Интересовната 
заедница за спроведување на утврдената и договорената 
политика; 
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12) соработува и им помага на поретседателот на Со-
бранието, на Извршниот одбор и на другите тела на Со-
бранието во организирањето на работата и подготвување-
то на седниците; 

13) се грижи за реализацијата на соработката на Со-
бранието на Интересовната заедница, неговите органи и 
тела со Сојузниот извршен совет, здружителите, другите 
органи, организации и заедници; 

14) се грижи за координирањето на работата на Со-
бранието, Извршниот одбор и на нивните работни тела, 
како и за работата на работните заедници; 

15) презема мерки и се грижи за извршување на зада-
чите од областа на народната одбрана и општествената 
самозаштита; 

16) издава упатства и налози за работа на стручните 
служби; 

17) врши и други работи утврдени со законот и со 
овој статут, како и работи што ќе му ги доверат Собрание-
то и Извршниот одбор. 

За својата работа секретарот е одговорен пред Собра-
нието и Извршниот одбор. 

Член 36 
Секретарот на Интересовната заедница е одговорен 

пред Собранието и Извршниот одбор за законитото спро-
ведување на одлуките и заклучоците на Собранието. 

Ако секретарот оцени дека некој акт на Извршниот 
одбор не е во согласност со прописите, ќе го предупреди 
за тоа. 

Ако и по ова предупредување Извршниот одбор оста-
не при својата одлука, секретарот е должен за тоа веднаш 
да го извести Собранието. 

Член 37 
Секретарот и помошникот на секретарот ги оствару-

ваат сите права од работен однос во работната заедница 
согласно со самоуправните општи акти на работната заед-
ница. 

Височината на личниот доход на секретарот и на по-
мошникот на секретарот ја утврдува Собранието. 

Член 38 
Секретарот на Интересовната заедница и помошни-

кот на секретарот можат да бидат разрешени од должност 
и пред истекот на мандатот во случаите предвидени со За-
конот. 

5. Работни тела на Собранието и на извршниот одбор 
а) Комисии на Собранието 

Член 39 
Собранието формира постојани комисии, и тоа: 
1) Комисија за станбена изградба; 
2) Комисија за одржување на станбените згради и 

становите и за подобрување на условите за домување; 
3) Комисија за план и финансирање; 
4) Комисија за самоуправни општи акти; 
5) Комисија за општонародна одбрана и општествена 

самозаштита; 
б) Комисија за кадровски прашања; 
7) Изборна комисија. 
Комисиите имаат претседател и заменик на претседа-

телот и пет члена. 
Претседателите и замениците на претседателите на 

комисиите се избираат од редовите на делегатите на Со-
бранието. 

Претседателот, заменикот на претседателот и члено-
вите на комисиите се избираат на предлог од Комисијата 
за кадровски прашања. 

Со Деловникот на Собранието се утврдува делокру-
гот на работата на комисиите. 

Член 40 
Освен комисиите од член 39 на овој статут Собрание-

то може да формира и повремени комисии. 

6) Комисии на Извршниот одбор 
Член 41 

Извршниот одбор може да формира постојани и по-
времени комисии заради ефикасно вршење на работите од 
надлежност на Извршниот одбор. 

Член 42 
Членови на комисите на Извршниот одбор можат да 

бидат делегатите на Собранието, работниците на стручна-
та служба или претставниците на здружителите и корис-
ниците на становите. 

Со одлуката за формирање на комисијата се утврдува 
составот и делокругот на работата на комисијата. 

Член 43 
Постојана комисија на Извршниот одбор е Комисија-

та за утврдување на правата и редоследот на одобрување 
кредити од средствата на солидарност за станбена изград-
ба. 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И 
НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИОТ ФОНД 

1. Јавна расправа 
Член 44 

Предлозите на одделните општи акти и другите 
предлози за одлучување за значајните прашања од делок-
ругот на Интересовната заедница се ставаат на јавна рас-
права, заради прибавување на мислење од работниците на 
работните заедници на здружителите и станарите. 

На јавна расправа задолжително се ставаат: 
1) Нацртот на статутот на Интересовната заедница; 
2) Нацртот на програмата за инвестиционо одржува-

ње на станбениот фонд и за подобрување на условите за 
домување; 

3) Нацртот на актот за издвојување на средства за те-
ковно одржување; 

4) Нацртот на актот за основите и мерилата и за на-
чинот на користење и располагање со средствата на соли-
дарност; 

5) други акти за кои Собранието ќе одлучи да ги ста-
ви на јавна расправа, и 

6) други прашања утврдени со закон, со овој статут и 
со други самоуправни општи акти на Инетресовната заед-
ница. 

Член 45 
Нацртот на општиот акт за кој се води јавна распра-

ва го утврдува Собранието, доколку со овој статут не е ут-
врдено поинаку. 

Јавната расправа за нацртот на општиот акт не може 
да трае помалку од 30 дена. 

По исклучок, ако за определен општ акт треба да се 
одлучи по итна постапка поради роковите предвидени со 
законот или ако одлагањето на неговото донесување може 
да произведе штета, Собранието може да одлучи времето 
на траењето на јавната расправа да биде пократко од ро-
кот утврден во став 2 на овој член, но не пократко од 15 
дена. 

2. Остварување на правото на управување со станбена 
зграда 

Член 46 
Во остварување на правото на управување со станбе-

ната зграда станарите: 
- се грижат станбената зграда, заедничките просто-

рии, становите и гаражите - гаражните места да се 
одржуваат во исправна состојба, 

- се грижат за одржувањето на опремата и против-
пожарната опрема во станбените згради, 

- вршат и други работи во врска со управувањето и 
одржувањето на станбениот фонд во согласност со Зако-
нот за Интересовната заедница, со овој статут и со други 
самоуправни општи акти на Интересовната заедница. 

Член 47 
Станбената зграда во општествена сопственост има 

својство на правно лице во поглед на правата и должнос-
тите што ќ припаѓаат врз основа на законот и на други 
прописи. 

По исклучок од став 1 на овој член две или повеќе 
станбени згради (во натамошниот текст: станбената згра-
да) што сочинуваат еден собир на станарите, имаат свој-
ство на правно лице. 

Станбената зграда има свој печат. 
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а) Собир на станарите 
Член 48 

Непосредно одлучување во станбената зграда корис-
ниците на становите остваруваат на собирот на станари-
те. 

Член 49 
Собирот на станарите во станбената зграда како фор-

ма на непосредно самоуправување на корисниците на ста-
новите истовремено е и орган на управување со станбена-
та зграда, кога одлучува за правата и обврските што ги 
има зградата како правно лице. 

Член 50 
Собирот на станарите на станбената зграда го сочи-

нуваат корисниците на становите. 
Собирот на станарите има претседател и заменик на 

претседателот. 
Собирот на станарите работи во седници, што ги сви-

кува и со кои раководи претседателот на собирот на ста-
нарите. 

Седница на собирот на станарите мора да се свика 
кога тоа го бараат една третина корисници на становите, 
или Интересовната заедница. 

Претседателот на собирот на станарите во станбена-
та зграда во која не е избран куќен совет, ја застапува 
станбената зграда и од името на станбената зграда како 
правно лице склучува договор во рамките на правата и 
должностите, што со законот, со овој статут и со други 
прописи им се дадени на станарите во управувањето со 
станбените згради. 

Собирот на станарите заседава полноправно ако на 
седницата присуствуваат мнозинството од корисниците 
на становите од став 1 на овој член. 

Собирот на станарите одлучува со мнозинство на 
гласови на вкупниот број корисници на становите од став 
\ на овој член. 

Ако на седницата на собирот на станарите и по чека-
ње од 15 минути не присуствува мнозинството, собирот на 
станарите полноважно заседава и одлучува со мнозинство 
на гласовите на присутните. 

Член 51 
Собирот на станарите во станбената зграда има пра-

во и должност: 
1) да одлучува за користењето на дел од средствата 

на наплатената станарина, што и припаѓа на станбената 
зграда за тековно одржување и е одговорен за наменската 
употреба на тие средства; 

2) да донесува програма за тековно одржување на 
станбената зграда, во согласност со расположивите сред-
ства и мерилата утврдени со овој статут и со други акти 
на Собранието, презема мерки и одговара за нивната реа-
лизација; 

3) да одлучува за здружување на лични средства на 
станарите и дополнителни средства на корисниците на де-
ловните простории во станбената зграда заради обезбеду-
вање на средства за извршување на програмата за тековно 
одржување на станбената зграда; 

4) да се грижи за уредувањето и одржувањето на зем-
јиштето што се користи за потребите на станбената згра-
да; 

5) да се грижи за рационалното користење на сред-
ствата со кои располага зградата и да врши контрола на 
трошењето на тие средства; 

6) да презема мерки со цел за одржување во исправна 
состојба и наменско користење на заедничките делови, 
уреди и инсталации во станбената зграда; 

7) да одлучува за распоредот на зедничките трошоци 
на становите во станбената зграда; 

8) да ги разгледува извештаите за работата на делега-
тите; 

9) да ги разгледува извештаите за работата на орга-
ните на Интересовната заедница; 

10) да ги разгледува нацртите на самоуправните акти 
утврдени со овој статут; 

11) да ги избира и разрешува членовите на куќниот 
совет; 

12) да врши и други работи предвидени со законот и 
со другите општи акти на Интересовната заедница. 

Собирот на станарите во согласност со законот ги ос-
тварува и оние права и ги врши и оние должности што се 
утврдени со прописите на општествено-политичката заед-
ница на чија територија се наоѓа станбената зграда. 

6) Куќен совет 

Член 52 
Куќниот совет е извршен орган на собирот на стана-

рите и задолжително се избира во станбена зграда со пове-
ќе од 10 станови. 

Во станбената зграда во која не се избира куќен совет, 
функцијата на извршен орган ја вршат претседателот, за-
меникот на претседателот и благајникот на собирот на 

. станарите, како колективно-колегијален извршен орган. 
Две или повеќе станбени згради од станбениот фонд 

на сојузните органи ра своите собири на станарите можат 
да избираат еден куќен совет, ако со тоа се обезбедува по-
ефикасно управување и одржување на тие згради. 

Бројот на членовите на куќниот совет го утврдува со-
бирот на станарите, со тоа што тој број не може да биде 
помал од пет членови. 

Членовите на куќниот совет се избираат на две годи-
ни. 

На упразнетото место на член на куќниот совет се из-
бира нов член. 

Куќниот совет има претседател, заменик на претседа-
телот и благајник. 

Член 53 
Куќниот совет работи во седници што ги свикува и со 

кои раководи претседателот на куќниот совет. 
Куќниот совет заседава полноважно ако на седницата 

присуствуваат мнозинството членови. 
Куќниот совет одлучува со мнозинство на гласовите 

од вкупниот број членови. ; 
Станбената зграда ја заступава претседателот на куќ-

ниот совет, или друго лице што ќе го овласти куќниот со-
вет. 

Член 54 
Куќниот совет: 
1) се грижи за спроведувањето на одлуките и заклучо-

ците на собирот на станарите и за тоа повремено, а нај-
малку еднаш годишно, му поднесува извештај на собирот 
на станарите; 

2) ја следи состојбата во станбената зграда и на соби-
рот на станарите му поднесува предлог на програма за те-
ковно одржување на станбената зграда и предлага други 
,мерки од делокругот на правата и должностите на соби-
рот на станарите; 

3) презема потребни мерки за спроведување на про-
грамата за тековно одржување на станбената зграда и за v 
таа цел скучува договор за доверување на работите за те-
ковно одржување на станбената зграда во рамките на пра-
вата и обрските што ги има според одредбите на законот и 
овој статут. 

4) му предлага на собирот на станарите донесување 
одлука за здружување на лични средства на корисниците 
на становите и дополнителни средства на корисниците на 
деловните простории во станбената зграда заради обезбе-
дување на средства за извршување на програмата за те-
ковно одржување на станбената зграда; 

5) дава преглед на потребите на зградата заради из-
работка на нацрт-програма за инвестиционо одржување 
на станбената зграда; 

6) одговара за наменското и рационалното користење 
на паричните средства наменети за тековно одржување на 
станбената зграда односно на становите; 

7) укажува на мерките што корисникот на станот тре-
ба да ги преземе заради исправно и уредно одржување и 
користење на станот; 

8) му предлага на собирот на станарите изрекување-"", 
јавна критика на корисникот на станот кој не ги извршува 
своите обврски утврдени со овој статут и со одлуките на 
собирот на станарите; 

9) презема мерки средствата за противпожарна за-
штита во станбената зграда да се одржуваат во исправна 
состојба; 

10) презема мерки за обезбедување на становите со 
средства за колектив^ РХБ заштита; 
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11) ја контролира работата на работниците врз рабо-
тие за теквно одржување на зградата; 

12) ја известува Интересовната заедница за користе-
њето на стан без правен основ (договор за користење на 
стан) и за постоење на вишок на станбен простор; 

13) обезбедува водење на список на корисниците на 
станови (лицата кои живеат во зградата); 

14) се грижи за применувањето на прописите за куќ-
ниот ред; 

15) одлучува за распоредот на користењето на заед-
ничките простории (сушилниците, перилниците и др.), од 
страна на корисниците - станари; 

16) набавува потрошен материјал за вршење на рабо- -
тите од доменот на тековното одржување; 

17) дава мислења за извршувањето на инвестициони-
те работи; 

18) ја следи состојбата во станбената зграда и му 
предлага на собирот на станарите донесување на одлуки 
односно преземање на мерки; 

19) се грижи за заштитата ,на имотот на станбената 
зграда и на заедничките простории, инсталациите за гре-
ење, перилниците, сушилниците и др.; 

20) покренува иницијатива кај надлежните органи за 
преземање на соодветни мерки против корисниците на 
станови кои со своите постапки и дејствија го оштетуваат 
станот и заедничките делови, уреди и инсталации во згра-
дата, како и против бесправно користење на заедничките 
простории; 

21) покренува иницијатива и дава свое мислење и 
предлози за решавање на прашањата од заеднички инте-
рес за сите корисниците на станови во населбата и месна-
та заедница; 

22) врши и други работи што ќе му ги довери собирот 
на станарите. 

Член 55 
Куќниот совет и ги доверува работите за тековно 

одржување на станбената зграда првенствено на стручно-
-техничката служба на Интересовната заедница. 

Член 56 
Органите на Интересовната заедница, корисниците 

на становите и органите на управување со станбената -
зграда, соработуваат меѓусебно во остварувањето на рабо-
тите на управување и одржување на станбениот фонд. 

Член 57 
На барање од органите на Интересовната заедница и 

стручната служба, куќниот совет е должен во рок од 30 де-
на да ги достави бараните податоци во врска со управува-
њето со станбената зграда и користењето и одржувањето 
на станбената зграда. 

На барање од органот на управување со станбената 
зграда, Интересовната заедница е должна да доставува 
податоци значајни за управување со станбената зграда и 
одржување на станбената зграда во рок од 30 дана. 

Член 58 
Корисниците на становите се должни станарина и 

надомест за гаражи да плаќаат месечно однапред, до 5-ти 
во месецот. 

За новоприбавен станбен фонд, како и во случаите на 
промена на носителот на станарското право односно на 
закупецот, обврската за плаќање на станарина, закупнина 
и надомест почнува да тече: 

1) од првиот ден во месецот - ако уселување во ста-
нот, ателјето, гаражата односно деловната просторија 
според записникот за примопредавање е извршено до 
15-ти во месецот; 

2) од први во наредниот месец - ако уселување во ста-
нот, ателјето, гаражата односно деловната просторија 
според записникот за примопредавањето е извршено од 
16-ти до крајот на тековниот месец. 

3. Начин и постапка на избор и отповикување на 
делегатите 

Член 59 
Изборот на делегатите на работните заедници на 

здружителите (во натамошниот текст: делегати на работ-

ните заедници) и делегати на корисниците на станови во 
Собранието се врши по изборни единици што ги опреде-
лува Собранието. 

Бројот на делегатите на Собранието што се избираат 
во,изборната единица е сразмерен на бројот на работните 
заедници и бројот на вработените во тие работни заедни-
ци, односно на бројот на станбените згради со кои управу-
ва Интересовната заедница и бројот на становите во тие 
згради, според територијалната поврзаност на рбетните 
заедници односно станбените згради. 

Член 60 
Делегатите на работните заедници во Собранието ги 

избираат советите на работните заедници, ако со самоуп-
равните акти на работните заедници не е предвидено деле-
гатите да ги избираат од делегациите формирани за врше-
ње на функцијата спрема Собранието. 

Член 61 
Делегатите на корисниците на станови во Собрание-

то ги избираат куќните совети на станбените згради со кои 
управува Интересовната заедница, односно собирите на 
станарите во зградите со помал број станови кои немаат 
куќни совети. 

Корисниците на станови во станбените згради со 
еден или два односно со помал број станови кои немаат 
органи на управувањето, определени со одлуката за опре-
делување на изборните единици за избор на делегати во 
Собранието, сочинуваат собир на станарите. 

Член 62 
Кандидационата листа за делегати на работните за-

едници и кандидационата листа за делегати на корисници-
те на станови во Собранието ги утврдуваат кандидацио-
ните конференции на изборните единици. 

Кандидационата конференција и во изборната едини-
ца со една работна заедница, ја сочинуваат сите членови 
на Советот и една третина од тој број членовите на основ-
ната организација на синдикатот, што ќе ги определи Из-
вршниот одбор на синдикатот. 

Кандидационата кон,ференција во изборната единица 
со две работни заедници ја сочинуваат по пет членови од 
Советот, и тоа по три члена од Основната организација на 
синдикатот, што ќе ги определи Извршниот одбор на син-
дикатот. 

Кандидационата конференција во изборната единица 
со три или повеќе работни заедници ја сочинуваат по еден 
член на Советот и по еден член на Основната организаци-
ја на синдикатот. 

Кандидационата конференција во изборната единица 
на куќните совети ја сочинуваат по еден член на Советот. 

По исклучок, ако изборна единица претставува една 
работна заедница, кандидационата конференција ја сочи-
нува советот на таа работна заедница. 

Член 63 
Кандидирање и избор на делегати на работните заед-

ници и на корисниците на станови во Собранието се врши 
согласно со Законот за избор и отповикување на делегати-
те во Собранијата на општините и Правилата на Соција-
листичкиот сојуз и Сојузот на синдикатите за претканди-
дационите активности и кандидационата постапка за из-
бор на членовите на делегациите и делегати, што се при-
менуваат на подрачјето каде што се наоѓа седиштето на 
работната заедница односно станбената зграда, доколку 
со овој статут не е определено поинаку. 

Член 64 
Заради правилно и навремено спроведување на деј-

ствијата во врска со изборот на делегати во Собранието, 
прво определена работна единица односно куќниот совет 
во изббрната единица, ќе ги изврши сите работи на меѓу-
себно поврзување и неопходна соработка на органите на 
управување од составот на изборната единица. 

Основ за определување на првата работна заедница 
односно куќниот совет од став 1 на овој член е најголеми-
от број работници на работната заедница, односно стано-
ви во станбената зграда. 
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Член 65 
За спроведување на изборите на делегати се грижи 

Изборната комисија на Интересовната заедница што ја из-
бира Собранието. 

Член бб 
Изборната комисија во спроведувањето на изборите 

ги врши следните работи: 
а) ја потврдува листата на кандидати за избор на де-

легати во Собранието и на членови на Одборот, -
б) ги утврдува резултатите од гласањето во изборна-

та единица, 
в) ги утврдува потребните обрасци за изборниот ма-

теријал, 
г) на избраните делегати на Собранието и на члено-

вите на Одборот им издава уверение за изборот, 
д) на Собранието и на Одборот им поднесува извеш-

тај за спроведените избори. 

Член 67 
Собранието донесува одлука за распишување на из-

бори за делегати на Собранието најдоцна три месеци пред 
истекот на мандатот на делегатите на Собранието. 

4. Права и должности на делегатите 
Член 68 

Со денот на верификацијата на мандатот, делегатот 
стекнува право и должност на делегат. 

Своите права и должности делегатот во Собранието 
ги остварува врз основа на Уставот, законот, овој статут и 
врз основа на самоуправните општи акти на Интересовна-
та заедница. 

Член 69 
Делегатот во Собранието има права и должности: 
- да учествува во работата на Собранието и на други-

те органи во кои е избран односно именуван; 
- да покренува иницијативи и да му поднесува на Со-

бранието предлози за донесување на општи акти, препора-
ки и насоки, како и заклучоци од делокругот на неговата 
работа; 

- Да покренува разгледување на определени прашања 
од областа на станбената изградба и домувањето; 

- да им поставува прашања на Извршниот одбор и на 
другите органи на Собранието, што се однесуваат на ни-
вната работа и задачи односно на работите од нивниот де-
локруг на работата; 

- да го известува Собранието за проблемите во врска 
со спроведувањето на програмата за прибавување на ста-
нови и одржување на станбениот фонд. 

Остварувањето на правата и должностите на делега-
тите се регулира посебно со Деловникот на Собранието. 

Член 70 
За својата работа делегатот е одговорен пред 

здружителите и куќните совети односно пред корисниците 
на становите што го избрале во Собранието. 

Член 71 
Мандатот на делегатите трае четири години. 
Никој не може да биде избран повеќе од два пати по-

следовно за делегат во Собранието. 

Член 72 
На делегатот му престанува мандатот и пред истекот 

на времето на кое е избран во случаите предвидени со за-
конот, со отповикување, оставка или со престанување на 
својството на корисник на стан во станбениот фонд однос-
но престанување на работниот однос во работната заедни-
ца. 

Престанувањето на мандатот на делегатот го утврду-
ва Собранието. 

Отповикување на делегат на Собранието се врши по 
постапката за избор на делегати. 

Член 73 
Во случај мандатот на делегатот да му престане пред 

истекот на времето за кое е избран, се спроведуваат дол ̂ л-
нителни избори. 

Дополнителните избори се спроведуваат на начинот 
определен за спроведување на редовни избори. 

Член 74 
Мандатот на делегатот избран на дополнителните 

избори трае онолку време колку што би траел мандатот 
на делегатот на чие место е делегиран. 

Член 75 
Работата на делегатите во Собранието и во неговите 

органи и тела е форма на општествена активност. 
Делегатот чие место на живеење е надвор од Белград 

има право на надомест на патните трошоци и дневници. 
Височината на надоместот од став 2 на оврј член ја 

утврдува Собранието со посебна одлука. 

5. Општествено договарање и самоуправно спогодување 
Член 76 

Интересовната заедница во рамките на своите права, 
обврски и одговорности учествува во склучувањето на оп-
штествени договори со кои се обезбедува и усогласува са-
моуправното уредување на односите значајни за станбена-
та изградба, управувањето и одржувањето на станбениот 
фонд. 

Од името на Интересовната заедница за домување, 
општествените договори ги склучува Собранието. 

Кога со општествениот договор се обезбедува и усог-
ласува самоурпавното уредување на односите за чие уре-
дување работниците на здружителите се изјаснуваат лич-
но според одредбите на законот, Собраниетио може по-
лноважно да го склучи општествениот договор ако пре-
тходно го прифатат мнозинството здружители. 

Член 77 \ 
Во рамките на своите права, обврски и одговорности 

Интересовната заедница склучува самоурпавни спогодби 
со други самоуправни интересовни заедници, со организа-
ции на здружен труд, со работни заедници на стручни и 
други служби, за уредување и усогласување на општестве-
но-економските и другите самоуправни односи и интере-
си, а особено за политиката на изградба и одржување на 
станбениот фонд, за здружување на труд и средства во ме-
ѓусебните односи со службите и организациите кои из-
вршуваат работи за Интересовната заедница и во други 
случаи. 

Самоуправните спогодби од името на Интересовната 
заедница ги склучува Собранието. 

Самоуправнта спогодба од став 1 на овој член, која се 
однесува на прашањата за кои е пропишано лично изјас-
нување на работниците на здружителите и корисниците на 
станови, може да биде полноважно склучена од името на 
Интересовната заедница за домување само ако претходно 
ја усвојат мнозинството членови на Интересовната заед-
ница. 

IV. СРЕДСТВА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И 
. УПРАВУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ФОНД 

Член 78 
Средства за прибавување на станови за потребите на 

здружителите се обезбедуваат од следните извори: 
1) од средствата на буџетот на федерацијата; 
2) од средствата за станбената изградба на здруж ге-

лите; 
3) од средствата на солидарност за станбена изградба 

на здружителите 
Средства за извршување на другите работи и задачи 

на Интересовната заедница се обезбедуваат од следните 
извори: 

1) од станарината што ја плаќаат носителите на ста-
нарско право за користење на стан; 

2) од надоместот што го плаќаат здружителите за 
одржување и опремување на становите за службени потре-
би; 

3) од надоместот што го плаќаат сопствениците на 
станови за одржување на станбените згради; 

4) од закупнината за користење на деловен простор; 
5) од надоместот за тековно и инвестиционо одржува-

ње на станбените згради што го плаќаат сопствениците на 
деловни простории; 



Страна 616 - Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 3 април 1987 

6) од надоместот за користење на гаражи во ста ное-
вите згради и во станбените населби; 

7) од посебни средства на сопствениците и закупците 
на деловни простории во станбените згради; 

8) од надоместот за вршење на работи на станбена из-
градба; 

9) од надоместот што го плаќаат носителите на ста-
нарско право за користење на вишок на станбен простор; 

10) од средствата на здружителите што тие ги издво-
јуваат посебно и ги насочуваат како додатни средства за 
одржување на станбените згради и становите; 

11) од други извори на средства. 

Член 79 
Приходите и расходите на Интересовната заедница 

се планираат со финансискиот план, а се утврдуваат со за-
вршната сметка на Интересовната заедница. 

Член 80 
Финансискиот план на Интересовната заедница се 

донесува по правило пред почеткот на годината на која се 
однесува. 

Ако финансискиот план од објективни причини не 
може да се донесе пред почетокот на годината, се донесува 
одлука за привремено финансирање. 

Привремено финансирање се врши три месеци ако со 
долуката не се определи друг рок. 

Одлука за финансиски план и привремено финансира-
ње донесува Собранието. 

Член 81 
Средствата од член 78 на овој статут се користат во 

согласност со законот и другите важечки прописи за из-
вршување на целите и задачите утврдени со програмите, 
плановите и другите акти на Интересовната заедница. 

Член 82 
Станбениот фонд се евидентира по здружители, ако 

тоа со посебни прописи не е определено поинаку. 

Член 83 
Евиденција за средствата на станарината, надомес-

тот и закупнината Интересовната заедница води по пози-
циите на усвоениот финансиски план на Интересовната за-
едница, а во согласност со прописите за контниот план и 
за билансите за самоуправните интересовни заедници. 

Начинот на пресметување, наплатување и евиденти-
рање на станарините, закупнините и надоместите го ут-
врдува Собранието со посебен акт во согласност со важеч-
ките прописи. 

Евиденција за средствата што се здружуваат заради 
прибавување на станбен фонд или за други намени се води 
по здружитеди што ги здружиле тие средства. , 

V. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА 
Член 84 

Органите во Интересовната заедница се должни сво-
јата работа да ја направат достапна за јавноста, информи-
рајќи ја, на начинот утврден со овој статут, особено за по-
стапката на подготвување и спроведување на одлуките 
кои се посебно значајни за работниците и корисниците на 
станови. 

Собранието, во согласност со законот, ги определува 
работите, исправите и податоците од својот делокруг кои 
претставуваат тајна. 

Член 85 
Јавност на работата на органите на Интересовната 

заедница се обезбедува: 
- со организирање на јавни расправи, 
- со поднесување на извештајот за работата на Инте-

ресовната заедница и на нејзините органи на јавно разгле-
дување, 

- со навремено доставување на значајните материја-
ли и акти пред нивното усвојување до заинтересираните 
органи и заедници заради консултирање и давање на пред-
лози и забелешки, 

- со навремено известување на здружителите и стана-
рите преку нивните делегати за одржувањето на седници 
на Собранието, за прашањата што се разлгедуваат и за до-
несените одлуки, 

- со обезбедување на правото на работните луѓе и ко-
рисниците на станови и на претставниците на други само-
управни организации и заедници да присуствуваат на сед-
ниците на Собранието. 

Член 86 
Заради навремено и целосно информирање, Собрани-

ето и неговите органи создаваат услови и обезбедуваат 
развивање на систем и средства за информирање, соработ-
ка со претставниците на печатот и на другите средства за 
јавно информирање. 

Член 87 
Собранието и неговите органи се должни да ги раз-

гледуваат предлозите и мислењата на здружителите и ста-
нарите и навремено да ги известуваат за заземените ставо-
ви. 

VI. ОДНОС СО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 88 
Собранието е должно за својата работа редовно, а 

најмалку еднаш годишно, да ги известува здружителите и 
општествено-политичките организации кои го здружиле 
својот станбен фонд во Интересовната заедница, за своја-
та работа и да им доставува извештаи. 

Член 89 
Собранието покренува иницијативи и им предлага на 

здружителите заеднички да ги разгледаат и усогласат ста-
вовите по прашањето од заеднички интерес. 

Член 90 
Интересовната заедница им ги доставува на 

здружителите расположивите потребни податоци и до-
кумнетација заради преземање на мерки односно заради 
поведување и водење соодветни постапки во случаите на 
незаконито користење на станбениот фонд. 

Интересовната заедница може да им предложи на 
здружителите преземање на потребни мерки во врска со 
прибавувањето и коситењето на станбениот фонд. 

Член 91 
Давателот на стан на користење е должен навремено 

да им го доставува на Интересовната заедница и на однос-
ниот куќен совет решението за доделување стан односно 
гаража на користење на носителот на станарско право, а 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на издавањето одоб-
рение за употреба на станбената зграда односно од денот 
на иселување од станот. 

Давателот на стан на користење ги поднесува трошо-
ците на станарината и сите други трошоци се до момено 
тот на донесувањето решение за доделување стан односно 
гаража на користење. 

Член 92 
Интересовната заедница може, делумно или во це-

лост, да и ги довери работите на инвестиционо одржување 
на станбениот фонд, како и другите работи на друга инте-
ресовна заедница или организација, ако е тоа економски 
оправдано. 

Член 93 
Доверувањето на работите од член 92 на овој статут 

се регулира со договор. 
Со договорот за доверување на работите на инвести-

ционо одржување за потребите на станбениот фонд, над-
вор од подрачјето на град Белград, се утврдува посебно 
под кои услови се доверуваат работите и од кои средства 
се врши надоместување. 

Надоместот за вршење на работите од став 2 на овој 
член се исплатува врз товар на фактурираната станарина, 
за становите што се предмет на договорот. 

Надоместот не може да го содржи износот на амор-
тизацијата и делот од трошоците за управување што ги 
има Интересовната заедница. 
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VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 94 
Во согласност со Законот за општонародната одбра-

на, со овој статут, со плановите и одлуките на Сојузниот 
извршен совет и на општествено-политичка заедница Ин-
тересовната заедница ги остварува правата и должностите 
во остварувањето на задачите од доменот на општо на-
родна одбрана и општествената самозаштита. 

Интересовната заедница и нејзините органи учестува-
ат активно во обезбедувањето на материјални и други ус-
лови за спроведување на подотовките за одбрана, ги спро-
ведуваат пропишаните мерки и остваруваат други задачи 
од интерес за народната одбрана. 

Член 95 
Интересовната заедница заради организирање и 

спроведување на подготовките за остварување на задачите 
во воени услови: 

- изработува план за одбрана, 
- со самоуправни општи акти ги утврдува делокругот 

и одговорноста на органите на Интересовната заедница 
во врска со подготовките за народна одбрана и врши ра-
боти и задачи за народна одбрана во мир и за време на во-
ена состојба. 

Член 96 
За извршување на работите и задачите од областа на, 

општо народната одбрана и општеставената самозаштита 
во Интересовната заедница се формира комисија за оп-
штонародна одбрана и општествена самозаштита. 

Претседател на комисијата од став 1 на овој член е 
претседателот на Собранието по положба. 

Член 97 
Рак,оводител на подготовките за општонародна од-

брана и општествена самозаштита е секретарот на Инте-
ресовната заедница кој: 

- се грижи за извршувањето на одлуките и другите 
акти што се однесуваат на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита; 

- за време и непосредна воена опасност организира 
спроведување на вонредни наредени мерки од планот за 
готовиност; 

- во случај на мобилизација организира преминување 
на Интересовната заедница на работа во согласност со 
планот за одбрана; 

- врши други работи што се однесуваат на народната 
одбрана и општествената самозаштита, во согласност со 
законот и овој статут. 

Член 98 
Собранието, во согласност со пропишаните критери-

уми за утврдување на податоците значајни за народната 
одбрана и со мерките за нивна заштита, утврдува кои се 
видови податоци од интерес за народната одбрана се сме-
таат како тајни и ги определува мерките и постапката за 
нивна заштита. 

Член 99 
Во услови на непосредна воена опасност, кога не по-

стојат објективни можности за свикување и работа на Со-
бранието, сите овластувања на Собранието се пренесуваат 
на Извршниот одбор. 

Ако на Извршниот одбор му е оневозможена нормал-
на работа, сите овластувања се пренесуваат на секретарот 
на Интересовната заедница. 

Извршниот одбор односно секретарот на Интересов-
ната заедница се должни актите донесени во смисла на ов-
ластувањата од ст. 1 и 2 на овој член по престанувањето 
на вонредните околности, да му ги поднесат на Собрание-
то на согласност. 

Член 100 
Интересовната заедница е должна во рамките на сво-

јот делокруг да придонесува за развивање и јакнење на оп-
штествената самозаштита. 

Член 101 
Органите на Интересовната заедница се должни во 

целот и навремено да ги информираат здружителиге на 
Интересовната заедница за повредите на самоуправните 
права и за сите други негативни појави, за нивните причи-
ни и носители. 

Делегатите имаат право и должност да покренуваат 
иницијатива и да даваат предлози за преземање на потреб-
ни мерки, да даваат помош и да остваруваат соработка со 
органите на Интересовната заедница и со други органи и 
организации. 

Член 102 
Во Интересовната заедница најмалку еднаш годишно 

се врши процена на политичко-безбедносната ситуација и 
согледување на проблемите на општествената самозашти-
та. 

VIII. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 103 
Заради вршење на административно-стручни, срѓа-

низациони и на нив слични работи за Интересовната заед-
ница и нејзините органи, се формира Стручна служба. 

Заради вршење на работите во врска со одржувањето 
на станбениот фонд, опремувањето и одржувањето на ста-
новите за службените потреби и на нив слични работи, се 
формира посебна стручно-техничка служба. 

Член 104 
Дел од административно-стручните работи Собрани-

ето може да им довери на стручно-техничките служби на 
сојузните органи врз основа на договорот склучен со тие 
служби односно органи. 

Работите во врска со одржувањето на станбениот 
фонд, опремувањето и одржувањето на становите за 
службени потреби или на нив слични работи, Собранието 
може да и ги довери во целост или делумно на друга орга-
низација односно заедница. 

Работите од ст. 1 и 2 на овој член и условите за дове-
рување на тие работи ги утврдува Собранието. 

Член 105 
Административно-стручни работи, во смисла на член 

46 од Законот за Интересовната заедница и член 103 на 
овој статут, се: 

1) работите на здружување средства за станбена из-
градба; 

2) работите на организација, подготовка, надзор, 
финансирање и следење на станбената изградба; 

3) работите на евидентирање на недостатоците на 
изградените објекти заради отстранување на недостатоци-
те во рамките на гарантниот рок; 

4) работите на прибавување станбен фонд со адапта-
ции на заеднички простории или недѕидување на згради; 

5) подготовката и стручната обработка на самоуп-
равните општи и поединечни акти што ги донесуваат ор-
ганите на Интересовната заедница; 

6) подготвувањето на предлози на планови и про-
грами, финансиски план, периодична пресметка, завршна 
сметка, извештаи, информации и анализи; 

7) работите во врска со подготвувањето и одржува-
њето на седнициве на органите и телата во Интересовната 
заедница; 

8) непосредното грижење за извршувањето на одлу-
ките и другите акти на органите и телата во Интересовна-
та заедница; 

9) наплатувањето на станарина и други надомести 
што се плаќаат во врска со користењето на станбени згра-
ди, станови, деловни простории и гаражи; 

10) склучувањето договори од името на Интересовна-
та заедница во согласност со законот и општите и поеди-
нечните акти на Собранието; 

11) застапувањето во рамките на дадените овластува-
ња; 

12) евиденцијата на станбените згради, становите, де-
ловните простории, гаражите и службените станови; 

13) контролата на законското и наменското користе-
ње на станбениот фонд; 
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14) подготовката и стручната обработка на програма-
ва за инвестиционо одржување; 

15) надзорот - к“онтролата на работите на инвестици-
оно одржување, што ги вршат специјализирани организа-
ции; 

16) подготовката на програми и планови за станбена 
изградба; 

17) другите работи што по својата природа спаѓаат 
во стручни, административни, помошни и на нив слични 
работи на Интересовната заедница предвидени со зако-
нот, со овој статут и со други самоуправни општи акти. 

Член 106 
Работи во врска со одржувањето на станбениот фонд, 

опремувањето и одржувањето на становите за службени 
потреби во смисла на член 46 став 4 од Законот за Интере-
совната заедница и член 103 став 2 на овој статут, се: 

.1) инвестиционото одржување на зградите, инстала-
циите и уредите во зградите - превентивен преглед на ис-
правноста на лифтовите, уредите за производство на топ-
лотна енергија, топлотните потстаници, хидрофорската 
постројка, инсталациите за нужно светло, алармните уре-
ди и преземање на мерки за нивно функционирање; 

2) работите за одржување на чистота - хигиена во 
заедничките просстории на станбените згради чиј носител 
на работите на одржување е Интересовната заедница; 

3) превентивното одржување на инсталациите и уре-
дите во“ станбените згради и становите; 

4) инвестиционото и тековното одржување на стано-
вите; 

5) отстранувањето на оштетувањата на водоводните 
и канализационите инсталации и електроинсталациите; 

6) замената на бојлери; 
7) сервисирањето и поправката на системи за венти-

лација; 
8) браварските работи; 
9) опремувањето и одржувањето на службените ста-

нови; 
10) другите работи што по својата природа спаѓаат 

во овој вид работи а се предвидени со овој статут и со дру-
ги самоуправни општи акти на Интересовната заедница. 

Работите од став 1 на овој член се вршат во соглас-
ност со годишната програма за работа, што ја утврдува 
Собранието. 

Член 107 
Меѓусебните права и обврски на Интересовната заед-

ница и работните заедници се уредуваат со Самоуправна-
та спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорнос-
ти. 

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член се 
уредуваат особено: видот на работите, основите и мерила-
та за стекнување доход на работната заедница, овластува-
њата на работната заедница во поглед на управувањето со 
работите и користењето на средствата во врска со извршу-
вањето на нејзините работи, основните услови во поглед 
на структурата на работните места и квалификационата 
структура на кадрите во работната заедница, одговорнос-
та на работната заедница за вршење на работите, начинот 
На решавање на меѓусебните спорови, како и други праша-
ња од заеднички интерес. 

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
може да се предвиди давање претходна или дополнителна 
согласност на актите и дејствијата на работниците на ра-
ботните заедници во односите врзани за остварувањето на 
задачите поради кои е организирана работната заедница. 

Член 108 
Работните заедници имаат својство на општествено 

правно лице и своја жиро-сметка. 
Седиштето на работните заедници е во Белград. 

Член 109 
Работниците на работните заедници донесуваат са-

моуправна спогодба за здружување на трудот на работни-
ците во работна заедница, статут на работната заедница, 
самаоуправен општ акт со кој се уредуваат работните од-
носи и други самоуправни општи акти во согласност со 
законот, со самоуправната спогодба за меѓусебните права 
и одговорности и со овој статут. 

Член 110 
Работните заедници стекнуваат доход со слободна 

размена на труд во согласност со Самоуправната спогод-
ба за меѓусебните права, обврски и одговорности склучена 
со Интересовната заедница. 

Средствата за работа на работните заедници се водат 
на посебни сметки кај СОК. 

IX. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА САМОУПРАВ-
НИ ОПШТИ АКТИ 

Член 111 
Нацртот на Статутот го утврдува и дава на јавна рас-

права Собранието. 
Во јавната расправа за Нацртот на статутот учеству-

ваат здружителите и станарите. 

Член 112 
По спроведената јавна расправа Извршниот одбор ги 

разгледува примените забелешки, мислења и предлози, го 
утврдува предлогот на статутот и му го доставува на Со-
бранието заради усвојување. 

Член 113 
Статутот го потврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 114 
Статутот и другите самоуправни општи акти, за кои 

ќе одлучи Собранието, се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Член 115 
Иницијатива за измена на Статутот на Интересовна-

та заедница можат да покренат најмалку 10 делегати на 
Собранието, Извршниот одбор и здружителите. 

Член 116 
Иницијативата за измена на Статутот на Интересов-

ната заедница ја разгледува Извршниот одбор и со свој 
предлог му ја доставува на Собранието на одлучување. 

Со иницијативата за измена на Статутот се доставу-
ва текстот на Нацртот на одлуката за измена на статутот. 

Член 117 
Ако Собранието ја прифати иницијативата за измена 

на статутот, натамошната постапка се спроведува соглас-
но со одредбите на овој статут. 

Член 118 
Ако Собранието не ја прифати иницијативата за из-

мена на Статутот, иницијативата за истото прашање за 
измена на статутот не може да се разгледува пред истекот 
на рокот од шест месеци од денот кога Собранието одби-
ло да ја прифати иницијативата. 

Член 119 
Начинот и постапката на донесување на самоуправ-

ните општи акти се уредуваат поблиску со Деловникот за 
работа на Собранието во согласност со овој статут. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
Самоуправните општи акти на Интересовната заед-

ница ќе се сообразат со одредбите на Законот за Интере-
совната заедница и со одредбите на овој статут во рокот 
предвиден со Законот. 

Член 121 
Со денот на влегувањето на овој статут во сила, пре-

станува да важи Статутот на Интересовната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 
6/82). 
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Член 122 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02/2-2506/4 
12 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Интересовната заедница, 
Здравко Шево, с. р. 

360. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спо-

годба за регулирање на лекувањето на осигуреници на 
СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85 и 
33/85), Советот на сојузот на заедниците за здравствено 
осигурување и здравство на Југославија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1987 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ НА СФРЈ ЗАБОЛЕНИ ОД ОЧНИ ЗАБОЛУВА-

ЊА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за ди-

јагностичка обработка на осигурениците заболени од очни 
болести пред упатувањето на лекување во странство, ме-
дицинските индикации за користење на офталмолошки ус-
луги во странски здравствени институции, медицинската 
документација на осигуреникот во врска со заболувањето 
поради кое се упатува на лекување во странство, здрав-
ствените институции во странство кои првенствено треба 
да се упатуваат осигурениците заболени од очни заболува-
ња и основните елементи од договорот што се склучува со 
здравствената институција во странство во која се упату-
ваат заболените осигуреници. / 

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

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

Член 3 
Осигуреник кој боледува од очно заболување може да 

се упати на лекување во странска здравствена институција 
само ако претходно е извршена комплетна (според распо-
ложивите можности) дијагностика во нашата земја. 

1 Член 4 
Дијагностичката обработка пред упатувањето на за-

болениот осигуреник во странство ја вршат кадровски и 
технички најопремените офталмолошки центри во наша-
та земја. 

Член 5 
Офталмолошките центри од член 4 на овој правил-

ник обезбедуваат комплетна медицинска документација 
која овозможува: определување на потребен начин на ле-
кување, процена на можностите, лекувањето да се изврши 
во некој од офталмолошките центри во нашата земја и ме-
дицинска оправданост на евентуалната потреба за упату-
вање на лекување во странство. 

Член 6 
По исклучок, заболениот осигуреник може да се упа-

ти во странска здравствена институција заради дијагнос-
тика кога комплетна дијагностика (поради недостиг на оп-
ределен апарат и др.) не може да се изврши во нашата 
земја, при претходно прибавено мислење од уште еден 
центар во нашата земја што се занимава со лекување на 
тој вид заболување. 

Член 7 
Кај заболениот осигуреник што се упатува на лекура-

ње во странство, пред упатувањето е потребно, во здрав-
ствените центри во нашата земја, да се санираат сите 
жаришта и интеркурентни заболувања што можат да го 
одложат почетокот на лекувањето во странство. 

Член 8 
Заболениот осигуреник може да се упати на лекување 

во странство во случаЈ на: 
1) исклучително тешка аблација на ретината на дру-

гото око; 
2) исклучително тешки случаи на интраокуларни ту-

мори; 
3) корнеосклерални контактни леќи по повредата; 
4) кератопротеза. 

Член 9 
Заболениот осигуреник не може да се упати на леку-

вање во странство поради следните заболувања и интер-
венции: 

1) рефракциона аномалија; 
2) катаракта; 
3) страбизам; 
4) глауком; 
5) пластична операција; 
6) тапеторетинална дегенерација. 

Член 10 
Контролните прегледи на заболените осигуреници 

лекувани во странски здравствени институции се вршат во 
соодветни високо специјализирани офталмолошки центри 
во нашата земја. 

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упа-
ти на контролен преглед во странска здравствена институ-
ција во која е лекуван во случај на: компликации, потреба 
за евентуална реинтервенција и во други оправдани слу-
чаи, на начинот и по постапката утврдени со самоуправ-
ниот општ акт на надлежната заедница за упатување на 
осигуреници на лекување во странство. 

Член 11 
Осигуреници заболени од очни заболувања се упату-

ваат на лекување во странство првенствено во следните 
здравствени институции во странство: 

1) за кератопротеза - Институт „Филатов", Одеса и 
Очна клиника „Villa Benedita", Рим 

2) исклучително тешки аблации на ретината - Очна 
клиника, Ротердам; 

3) за интраокуларни тумори - Очна клиника - Уни-
верзитет „Карл Маркс“, Лајпциг; 

4) за контактни леќи - Очна клиника, Брно. 

Член 12 
Со здравствените институции во странство во кои се 

упатуваат претежен број наши осигуреници Сојузот на за-
едниците за здравствено осигурување и здравство на Југо-
славија, ако тоа е можно, ќе склучи договори со кои би се 
регулирал начинот на приемот, третманот на заболените 
осигуреници и формите на соработка со нашите високо 
специјализирани офталмолошки центри. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 374/87 
24 февруари 1987 година 
Белград . 

Совет на Сојузот на заедниците за здравствено осигурува-
ње и здравство на Југославија 

Заменик 
на Претседателот на 

Советот, 
д-р Миломир Кнежевиќ, с. р. 
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361. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), 
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 Т Е Х Н И Ч К И Т Е Н О Р М А Т И В И ЗА З А Ш Т И Т А Н А 

С К Л А Д О В И О Д П О Ж А Р И И Е К С П Л О З И И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките мерки 

за заштита на складови од пожари и експлозии. 
Одредбите од овој правилник се применуваат на за-

творени складови што служат за чување на суровини, по-
лу производи и производи (во натамошниот текст: стоки). 

Одредбите од овој правилник не се применуваат на: 
складови кај кои носечката конструкција е од негорлив ма-
теријал и што служат за чување на негорливи стоки во не-
горлива амбалажа, прирачни складови, складови на ек-
сплозиви, складови на запални гасови и запални течности, 
преносно контејнерски складови, како и складови на опас-
ни материи (во натамошниот текст: материјата) кај кои 
опасноста не потекнува од појава на пожар и експлозии. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) ладилник е склад опремен со уреди за одржување 

на ниска температура и определена влажност; 
2) прирачни складови се складови во кои се чуваат 

стоки за потрошувачка во текот на еден ден; 
3) регален склад е склад во кој стоките се чуваат во 

регали високи до 12 т ; 
4) силос е склад со кружен или повеќеаголен хоризон-

тален пресек што служи за чување на прашести или зрнес-
ти материи; 

5) високорегален склад е склад во кој стоките се чува-
ат во регали високи над 12 т ; 

6) затворен склад е склад што има покрив и ѕидови со 
кои складот е затворен од сите страни и обезбеден од на-
влегување на атмосферилии. 

Член 3 
Затворените складови можат да бидат: 
а) складови во посебно изграден објект; 
б) складови во просторија која се наоѓа во објект што 

служи за други намени. 

Член 4 
Според големината, складовите се делат на: 
1) мали складови, со површина до 1 ООО т 2 ; 
2) складови со средна големина, со површина од 1 001 

до 3 ООО т 2 и регални складови со површина до 3 ООО т 2 ; 
3) големи складови, со површина над 3 ООО т 2 и сите 

високорегални складови. 

Член 5 
Складовите мораат да имаат приод за противпожар-

ни возила, и тоа: 
1) малите складови - најмалку од една страна; 
2) складовите со средна големина - најмалку од две 

страни; 
3) големите складови и ладилниците - најмалку од 

три страни; 
4) силосот (вклучувајќи ги приемно-испратните места 

при силосот и другите помошни простории што непосред-
но се вклучени во процесот на работа на силосот) - од си-
те четири страни. 

Член 6 
Патот за евакуација од складот спрема безбеден про-

стор мора да биде: непрекинат, рамен со што помалку 
кривини, секогаш слободен и непрепречен. Насоката накај 
излезот за евакуација се означува на подот со стрелки со 

жолта боја. Патот за евакуација мора да биде најмалку 
широк 0,8 ш2 и омеѓен со светлозелени ленти широки 10 с 
ш2. 

Член 7 
Вратата на патот за евакуација мора да биде широка 

најмалку 0,8 m и мора да биде свртлива, така што да се от-
вора во насоката на излегување и не смее да има праг. 

Ако вратата на патот за евакуација е лизгава или 
свртлива и поширока од 1,25 m на неа мора да се направи 
свртлива врата која мора да ги задоволи барањата од став 
1 на овој член. 

Член 8 
Складовите со пожарно оптоварување повисоко од 1 

ООО МЈ/ш2 мораат да имаат најмалку два излеза за евакуа-
ција, поставени така што просторијата на складот да 
може безбедно да се напушти, без оглед на тоа од која 
страна започнал пожарот. 

Член 9 
Скалите што се наменети за евакуација мораат да би-

дат широки најмалку 0,8 m и изградени од негорлив мате-
ријал отпорен спрема пожар најмалку 0,5 h. 

Член 10 
Во секоја од визбените или сутуренските простории 

во складот мораат да се изградат по едни скали на две раз-
лични страни што водат до нивото на земјиштето. 

Член 11 
' Големите складови и складовите со средна големина 

што имаат најмалку еден надземен кат мораат да имаат 
пожални скали што се поставуваат на најголемо можно 
растојание од просторијата за погонски уреди. 

Член 12 
Пожарните скали се прават со браници за заштита од 

паѓање и се поставуваат од нивото на земјиштето до по-
кривот, на најголема можна оддалеченост од просторија-
та за погонски уреди. 

До скалите од став 1 на овој член мора да се обезбеди 
слободен приод од сите катови во складот. 

Член 13 
Степенот на отпорноста на конструкционите елемен-

ти на складовите спрема пожар е даден во табела 1. 
Табела 1. 

Мали складови среднаголемина Г о л е м и с к л а д о в н 

Пожарно оптоварување 

ниско висо- сред-
ко н и с к о но 

в и с о ' ниско с Р е д ' в и с о " ко н и с к о но ко 

Степен на от-
порноста спрема 
пожар според 
стандардот JUS 
U Ј 1.240 

II. И. III. И. III. IV. III. IV. V. 

Ако складот е опремен со уреди за автоматско гасне-
ње на пожар, степенот на отпорноста на конструкционите 
елементи според табела 1 може да се намали за еден. 

Носечките челични конструкции во големите складо-
ви и во складовите со средна големина со високо и средно 
пожарно оптоварување мораат да се заштитат со негср 
лив материјал така што нивната отпорност спрема пожар 
да ги задоволува барањата од табела 1, или просторот на 
складот мора да биде заштитен со уреди за автоматско 
гаснење на пожар. 

Член 14 
Отпорноста на пожарниот ѕид спрема пожар се опре-

делува според пожарниот сектор кој има повисоко пожар-
но оптоварување. 

Член 15 , 
Пожарниот ѕид мора да го надвишува покривот на 

складишниот објект најмалку за 50 cm, а ако е покривот 
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од горлив материјал, на обете страни од ѕидот, по 160 cm, 
се вградува и дел на покривот од негорлив материјал. 

Ако пожарниот ѕид цврсто допира до долната страна 
на покривната конструкција чија отпорност спрема пожар 
е најмалку 2 h, таквиот ѕид не мора да го надвишува по-
кривот на складот. 

Член 16 
Вратата во пожарниот ѕид мора да има иста вредност 

на отпорност спрема пожар како и ѕидот во кој се наоѓа, 
мора да се затвора автоматски и постои можност за рачно 
затворање. Површината на таквата врата не смее да пре-
мине 25% од површината на ѕидот. 

Член 17 
Ѕидовите на скалите и на шахтовите за лифтови што 

служат за превоз на стоки и лица мораат да бидат отпор-
ни спрема пожар најмалку, и тоа: 

1) 1 h во складови чие пожарно оптоварување е по-
ниско од 1 300 МЈ/ш2, 

2) 1,5 h во складови чие пожарно оптоварување е над 
1 300 МЈ/ш2. 

Во случаите под 1) и 2) на овој член вратите на лиф-
товите мораат да бидат отпорни спрема пожар најмалку 
0,5 h. 

Член, 18 
Носечките конструкции на рампата и на стреата на 

затворените складови на опасни материи се прават од не-
горлив материјал. 

Член 19 
Најголемите дозволени површини на пожарните сек-

тори во затворени складови се дадени во табела 2, со тоа 
што секој пожарен сектор мора да има најмалку еден над-
ворешен ѕид на кој се наоѓа влезот во складот. 

Табела 2 

Најголеми дозволени површини на пожарните сектори во ш2 

Вид на материјалот 
Без инсталации 
за автоматско 
откривање на 

пожар 

Со инсталации 
за автоматско 
откривање на 

пожар 

Со уреди за 
автоматско 

откривање и 
гаснење на 

пожар 

Запални материи во пра-
шела состојба 
Цврсти запални материи 
во компактна состојба на 
температура на палење 
до 3000С 
Цврсти материи во ком-
пактна состојба на темпе-
ратура на палење над 
ЗОО“С 

до 400 

до 2 ООО 

до 3 ООО 

до 800 

до 3 ООО 

до 4 500 

неограничено 

неограничено 

неограничено 

Кај складовите што имаат повеќе катови не е дозво-
лено спојување на простории од два или повеќе катови во 
еден пожарен сектор. 

Високорегалните складови, без оглед на големината, 
претставуваат еден пожарен сектор. 

Член 20 
Во складовите во кои постои опасност од создавање 

на експлозивни смеши мораат да се преземат следните 
мерки: 

1) електричните уреди и опремата, како и манипула-
тивните и транспортните средства мораат да бидат кон-
струкционо изведени во противексплозиона заштита; 

2) манипулативните и транспортните средства за чиј 
погон се користат мотори со внатрешно согорување мора-
ат да имаат фаќач на искри на издувната цевка; 

3) половите мораат да бидат направени од негорлив 
материјал кој не искри и мораат да спроведуваат статички 
електрицитет; 

4) металните врати, капаците и прозорите што се от-
вораат мораат да бидат направени од негорлив материјал 
кој не искри, а ако се изградени од метал мораат да бидат 
заземјени; 

5) Куќиштата за сијалици мораат да бидат од негрр-
лив материајл и мораат да бидат поставени така што да се 
оневозможи кршење на сијалиците при работата на меха-
низацијата; 

6) складовите мораат природно да се проветруваат а 
таму каде што тоа не е дозволено мора да се обзебеди и 
вештачко проветрување. Површината на отворите за при-
родно проветрување или за вештачко проветрување на 
складишната просторија мора да биде толкава што да не 
смее да се достигне вредност од 10% од долната граница 
на експлозивност на која и да е присутна западна компо-
нента; 

7) на местата на извори на создавање експлозивни 
смеши, покрај општото проветрување, мораат да се врга-
дат уреди за локално отцшукување; 

8) внатрешните површини на складовите мораат да 
бидат мазни и без тешко пристапни места на кои (?и 
можела да се собира западна прашина. 

Член 21 t 
Западната прашина од складот не смее да сѕ издува 

со прмрш на компримиран воздух. 

Член 22 
На местата за минување низ граничните конструкци-

ски елементи на пожарниот сектор, отворите за минување 
на електричните кабли мораат да се обложат со негорлив 
материјал со иста отпорност спрема пожар како и гранич-
ните конструкциони елементи, а отворите мораат да би-
дат затнани со негорлив материјал. 

Член 23 
Во сите складишни простории мора да постои главен 

прекинувач кој овозможува исклучување на електричната 
струја во целиот склад, а во секоја складишна просторија 
мора да постои главен прекинувач за исклучување на елек-
тричната струја во таа просторија, без оглед на бројот на 
секторски прекинувачи. 

Прекинувачите од став 1 мораат да бидат поставени 
на места што се лесно пристапни во случај на пожар. 

Во високорегалните, големите складови и складовите 
со средна големина, како и во силосите и ладилниците мо-
ра да постои прекинувач со чија помош може да се исклу-
чи електричната струја во целиот склад, а во секоја скла-
дирана просторија мора да постои главен прекинувач за 
исклучување на електричната струја за таа просторија. 

Член 24 
Складовите мораат да бидат снабдени со нужно свет-

ло кое автоматски се вклучува со снемувајњето електрична 
струја и обезбедува осветлување во случај на пожар во 
траење најмалку од 1 h. 

Член 25 
Складовите можат да се греат со електрични радија-

тори или со систем за централно греење со топла вода или 
пареа, под услов котларницата да се наоѓа надвор од скла-
дот и надвор од зоната на опасност и оџаците да се снаб-
дени со уреди за спречување испуштање на искри. 

Температурата на грејните тела во склад на опасни 
материи не смее да достигне температура 10 ?С пониска 
од температурата на самопалење на материјата која има 
најниска температура на самопалење. 

Член 26 
Малите складови на негорливи материи во негорли^ 

ва амбалажа чие пожарно оптоварување не преминува 300 
МЈ/ш2 можат да се греат и со електрични печки и со печки 
на цврсти, течни или гасовити горива. Печките мораат да 
бидат обезбедени од испаѓање на жар или излевање на теч-
но гориво, постаментите на печките мораат да бидат од 
огноотпорен материјал, а печките мораат да бидат сместе-
ни во боксови од негорлив материјал. 

Член 27 
Оддалеченоста на складираните стоки од електрич-

ните прекинувачи и од хидрантите мора да биде таква 
што да е можен непречен пристап до нив, а од сијаличните 
места и грејните тела, што немаат штитник од зрачење на 
топлота, одДалечноста на складираните стоки не смее да 
биде помала од 0,5 т . 
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Член 28 
Високорегалните складови во кои се складираат гор-

ливи стоки спакувани во горлива или негорлива амбалажа 
се обезбедуваат со стабилни инсталации за автоматска 
гаснење на пожар. 

Член 29 
Складовите мораат да бидат заштитени со громоб-

рани и инсталации. 
Член 30 

Ако складовите на материи што можат да создадат 
експлозивни смеши, во посебно изградени објекти, имаат 
повеќе простории, секоја од тие простории мора да има 
засебен експлозионен издив. 

Член 31 
Складовите што се наоѓаат во објект кој служи и за 

други намени мораат да имаат најмалку еден надворешен 
ѕид на кој се наоѓа влезот во складот. 

Складовите од став 1 на овој член мораат да бидат 
одвоени од другите простории со пожарен ѕид. 

Член 32 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките нормати-
ви за складовите на запаливи и опасни материи („Службен 
лист на“СФРЈ", бр. 14/80 и 9/81). 

- Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 07-93/3 
8 јануари 1987 година 
Сллград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

362. 
Врз основа на член 10 точка 5, во врска со член 14 

точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Сојуз 
на заедниците за здравствено осигурување и здравство на 
Југославија, Сојузот на самоуправните интересни заедни-
ци за здравствена заштита на Босна и Херцеговина, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за здравство и 
здравствено осигурување на Македонија, Заедницата за 
здравство на Словенија, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита Белград, Србија, 
Сојузот на самоуправните интересни заедници за-здрав-
ство и здравствено осигурување на Хрватска, Самоуправ-
ната интересна заедница за здравство и здравствено оси-
гурување на самостојните занаетчии, угостители и превоз-
ници на Хрватска, Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита и здравствено осигурува-
ње на работниците и земјоделците на Црна Гора, Само-
управната интересна заедница за здравство на Војводина, 
Самоуправната интересна заедница за здравствена зашти-
та и здравствено осигурување на САП Косово и Заедница-
та за социјално осигурување на воените осигуреници склу-
чуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО 

НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Самоуправната спогодба за регулирање на леку-

вањето на осигуреници на СФРЈ во странство („Службен 
лист на СФРЈ“, ор. 15/85) член 5 се менува и гласи: 

„Заедниците се согласија условите за одобрување на 
придружник на болен (стручен и др.) да бидат единствени 
за сите осигуреници. 

Осигуреник на СФРЈ кој е глувонем, слеп непо-
движен, које помлад од 18 години и кому поради опреде-
лени физички и психички причини, на пат му е неопходна 

помош има право на придружник односно на стручен при-
дружник. 

Осигуреникот од став 2 на овој член кој се упатува на 
стационарно лекување има право на придружник односно 
на стручен придружник до 3 дена во заминување на леку-
вање и до 3 дена во враќање од лекување, а ако се упатува 
на амбулантно лекување има право на придружник однос-
но на стручен придружник за сето време на амбулантното 
лекување. 

Осигуреник - дете до 10 години возраст има право на 
придружник за сето време на стационарно^ лекување. 

По исклучок, на осигуреник на СФРЈ на кој тоа од ме-
дицински причини му е неопходно потребно може да му се 
одобри стручен придружник за сето време на стационарно 
лекување. 

Потребата на осигуреник на СФРЈ да му се одобри 
придружник ја оценува надлежниот орган, истовремено 
кога ja оценува нужноста од упатување на осигуреник на 
СФРЈ на лекување во странство." 

Член 2 
Во член 8 став 6 зборот: „седум“ се заменува со збо-

рот „десет“. 

Член 3 
Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја прифа-

тат и потпишат сите учесници, а влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Белград 6 јуни 1986 година 

За Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници за здравствена заштита на 

Босна и Херцеговина, 
Мирко Граховац, с. р. 

За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за здравство и здравстве-

но осигурување на Македонија, 
Димитар Котевски, с. р. 

За Заедницата за здравство на Слове-
нија, 

\чг. Ј П Хенрик Пушник, с. р. 

За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за здравствена заштита 

Белград, Србија, 
Прим. д-р Милан Читаковиќ, с. р. 

За Сојузот .на самоуправните интерес-
ни заедници за здравство и здравстве-

но осигурување на Хрватска, 
Ѓура Орловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравство и здравствено осигурува-
ње на самостојните занаетчии, угости-

тели и превозници на Хрватска, 
Ивица Мратиниќ, с. р. 

За Републичката самоуправната инте-
ресна заедница за здравствена заштита 
и здравствено осигурување на работ-

ниците и земјоделците на 
СР Црна Гора, 

Томаш Буриќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравство на Војводана, 

Прим. д-р Марија Хромнш, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравствена заштита и здравствено 

осигурување на САП Косово, 
д-р Воислав Поповиќ, с. р. 

За Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници, 

полковник д-р Никола Биуковиќ, с. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за начинот на утврдување на 
износот на средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка за 1987 година и составување на пресметка на 
средствата, како и за начинот на сведување на податоците 
за 1986 година заради споредување со податоците за 1987 
година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/87, се 
потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 
И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИ-
НА И СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕД-
СТВАТА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА СВЕДУВАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА ЗАРАДИ СПОРЕДУ-

ВАЊЕ СО ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 
Во член 3 став 2 точка 2а на крајот треба да се додаде 

испуштената реченица: „Корисникот на општествени 
средства што внесува податок под редниот број 2а, пода-
токот што го внесува под редниот број 1 го утврдува без 
износот под редниот број 2а". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 3 
април 1987 ,година 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надво-

решна трговија се назначува Владимир Јордан, помошник 
на претседателот на Републичкиот комитет за односи со 
странство на СР Хрватска. 

С.п.п. бр. 304 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
За помошник на сојузниот секретар за правосудство 

и организација на сојузната управа се назначува Никола 
Бановиќ, самостоен советник - раководител на група во 
тој секретаријат. 

С.п.п. бр. 305 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсед ател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешна трговија Јосип Бокал, со 31 март 
1987 година, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 306 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
За помошник на сојузниот секретар за правосудство 

и организација на сојузната управа се назначува д-р Зоран 
Јелиќ, советник на претседателот на Сојузниот комитет за 
законодавство. 

С. п. п. бр. 307 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИКОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за законода“вство се назначува д-р Боса Ненадиќ, самосто-
ен советник во Комисијата на Собранието на СФРЈ ^а ус-
тавни прашања. 

С. п. п. бр. 308 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевнќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
понесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За помошник на сојузниот секретар за надворешна 

трговија се назначува Ненад Сунариќ, началник на Одде-
лението за земјите на Африка и Блискиот Исток во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 

С. п. п. бр. 309 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРГ, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста помошник на претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство д-р Светозар 
Бутулија, со 28 февруари 1987 година, поради заминување 
на друга должност. 

С. п. п. бр. 310 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

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

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

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО' ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста директор во Сојузниот 

завод за општествено планирање Љуба Зеремски, со 31 

Петок, 3 април 1987 

март 1987 година, поради истекот на времето на кое е на-
значена. 

Именуваната се става на располагање во смисла на 
одредбата на член 349 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата. 

С. п. п. бр. 311 
23 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

352. Одлука за измена на Одлуката за наградите за 
работа на судиите поротници на Сојузниот суд 605 

353. Одлука за начинот на формирање на цените за 
кафе 605 

354. Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за забрана на употребата на растителни масла 
за јадење и на свинска маст во индустријата ка-
ко технички маснотии 605 

355. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за аналитичките сметки во Контниот план за 
банките 606 

356. Одлука за задолжителна резерва на растежот 
на кредитите и на другите пласмани на банки-
те над определено ниво во периодот од 1 ап-
рил до 31 јуни 1987 година - 606 

357. Одлука за измени на Одлуката за условите за 
користење на примарната емисија во 198^ го-
дина 606 

358. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на динарските пласмани на бан-
ките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 го-
дина 607 

359. Статут на интересовната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојуз-
ните органи 608 

360. Правилник за критериумите за упатување на 
осигуреници на СФРЈ заболени од очни забо-
лувања заради лекување во странство 619 

361.ЈГ1јзавилник за техничките нормативи за зашти-
та на складови од пожари и експлозии 619 

362. Самоуправна спогодба за измени и Дополнени-
ја на Самоуправната спогодба, за регулирање 
на лекувањето на осигуреници во странство - 622 

Исправка на Правилникот за измени и дополненија 
на Правилникот за начинот за утврдување на 
износот на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка за 1987 година и соста-
вување на пресметка на средствата, како и за 
начинот на сведување на податоците за 1986 
година заради споредување со податоците, за 
1987 година 623 

Назначувања и разрешувања 623 
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