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

водство 60802-693-21943 
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БРОЈ 44 

БЕЛГРАД 

ГОД. XLV 

цена на овој број е 6.600 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1989 година изнесува 192.500 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

694. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за Програмата за модерниза-

ција на системот за безбедност на воздушната пловидба за 
периодот од 1989 до 1993 година, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 
1989 година. r 
П бр. 1015 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

ното и военото летање, безбедноста на летањето во раз-
лични метеоролошки услови, орографскиот склоп на зем-
јиштето во реонот на аеродромите, одбранбените задачи 
на земјата, како и сегашниот степен на опременоста на ае-
родромите и воздушните патишта. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за извршува-

ње на Програмата ги вршат Сојузната управа за контрола 
на летањето, Сојузниот хидрометеоролошки завод и Со-
јузниот воздухопловен инспекторат, за делот од Програ-
мата за кој се надлежни. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските врши надзор над остварувањето на 
правата и должностите на инвеститорите од став 1 на овој 
член. 

Член 4 
Сојузните органи на управата и сојузните организа-

ции од член 3 на овој закон му поднесуваат на Собранието 
на СФРЈ годишен извештај за извршувањето на Програ-
мата и за потрошокот на средствата, секоја година, до 31 
март тековната година за претходната година.1 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските е должен да му поднесе извештај на 
Собранието на СФРЈ за извршувањето на Програмата во 
целост. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕ-
МОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за модерниза-

ција на системот за безбедност на воздушната пловидба за 
периодот од 1989 до 1993 година (во натамошниот текст: 
Програмата), за чие извршување се обезбедени средства 
со сојузен закон. 

Програмата од став 1 на овој член претставува соста-
вен дел на овој закон. 

Член 2 
Со Програмата се опфатени набавката и вградување-

то на опрема, набавката на други основни средства, из-
градбата односно реконструкцијата на деловни и други 
објекти и вградувањето, на соодветни инсталации, набав-
ката на станови за потребите на оперативниот персонал 
на Сојузната управа за контрола на летањето и стручното 
усовршување на работниците што непосредно работат врз 
обезбедувањето на системот за безбедност на воздушната 
пловидба. 

Критериуми за набавка и вградување на опрема, ос-
новни средства и инсталации од став 1 на овој член за по-
требите на Сојузната управа за контрола на летањето се 
особено: меѓународните обврски на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во областа на контролата 
на летањето и метеоролошкото обезбедување на воздуш-
ната пловидба, сегашниот и планираниот обем на цивил-

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА 
Програмата за модернизација на системот за безбед-

ност на воздушната пловидба за периодот од 1989 до 1993 
година (во натамошниот текст: Програмата) опфаќа: 

1) за Сојузната управа за контрола на летањето: 
' а) набавка односно вградување на: 

- радарски средства; 
- средства за автоматска обработка на податоци; 
- земски радконавигациони и калибрациони сред-

ства; 
- средства за врски; 
- резервни делови за секундарни радари и линкови; 
- мерни средства и алат; 
- електроенергетски средства; 
- сигнални и помошни средства за контрола на лета-

њето; 
- средства за потрага и спасување; 
- опрема за климатизација; 
- опрема за метеоролошко обезбедување на воздуш-

ната пловидба; 
- противпожарни средства; 
- печатарски и биротехнички средства; 
- специјални возила за интервенции (автоработилни-

ци, автодигалки и сл.); 
- инвентар за специјална намена (работни пултови за 

контролори на летањето, за воздухопловно-техничката 
служба, за службата за метеоролошко обезбедување на 
воздушната пловидба и др.); 
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б) изградба односно реконструкција на деловни објек-
ти и вградување на соодветни инсталации во тие објекти 
(објекти за сместување на радионавигациони средства, ра-
дарско-сметачка техника, енергетски средства и др.); 

в) набавка на станови за потребите на оперативниот 
персонал; 

г) стручно усовршување на работниците што непос-
редно работат врз обезбедувањето на системот за безбед-
ност на воздушната пловидба. 

Вредноста на средствата од став 1 на оваа точка изне-
сува 94,98% од вкупниот износ на средствата предвидени 
за реализација на Програмата; 

2) за Сојузниот хидрометеоролошки завод: 
а) набавка односно вградување на: 
- средства за пренос на информации и податоци; 
- сметачка опрема; 
б) изградба односно опремување на објекти за смес-

тување на сметачка опрема; 
в) стручно усовршување на работниците што непос-

редно работат врз обезбедувањето на системот за безбед-
ност на воздушната пловидба. 

Вредноста на средствата од став 1 на оваа точка изне-
сува 3,67% од вкупниот износ на средствата предвидени за 
реализација на Програмата; 

3) за Сојузниот воздухопловен инспекторат: 
а) набавка на опрема и резервни делови и нивно игра“ 

дување заради инвестиционо одржување на авионот PI-
PER PA 3IT, со регистарска ознака YU-BMM; 

б) набавка на авион за потребите на инспекцијата на 
земјоделската и спортската авијација; 

в) набавка на: 
- видео-опрема-за репродукување на стручни филмо-

ви и видео-касети; 
- опрема за исчитување на податоците од регистра-

торот на летот и регистраторот на говорот во пилотската 
кабина на воздухопловот; 

- читач и печатач на микрофилмови; 
- персонални компјутери; 
- апарат за копирање; 
- телефакс; 
- картотечки ормани за класификација на техничката 

документација, по вид, намена и категорија на воздухоп-
лови и по носители на правото на располагање со возду-
хоплов; 

- приемник за следење на работата на контролорите 
на летањето и пилотите; 

- мобилен примопредавател за врска со кулата на ае-
родромската контрола на летањето за возилата на Сојуз-
ниот воздухопловен инспекторат и со фреквенција за сле-
дење на работата на контролорите на летањето и пилоти-
те; 

- рачен диктафон со репродукција - за инспекциски 
прегледи на отворен простор и во движење; 

- радиостаница за следење на работата на аеродрос-
мките служби; 

- рефрактометар за мерење на концентрацијата на 
размрзнувачот; 

- теренско возило за инспекциски надзор над земјо-
делските леталишта и спортските аеродроми; 

г) стручно усовршување на сојузните воздухопловни 
инспектори. 

Вредноста на средствата од став 1 на оваа точка изне-
сува 1,35% од вкупниот износ на средствата предвидени за 
реализација на Програмата. 

695. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА 
ПРИБИРАЊЕТО, ЕВИДЕНТИРАЊЕТО И ОБРАБОТ-
КАТА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ОД ИНТЕРЕС 

ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
Се прогласува Законот за организацијата и за един-

ствената методологија на прибирањето, евидентирањето 
и обработката на податоци и информации за потребите на 
правосудните органи од интерес за целата земја, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 јули 1989 година. 

П бр. 1016 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТО-
ДОЛОГИЈА НА ПРИБИРАЊЕТО, ЕВИДЕНТИРАЊЕ-
ТО И ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМА-
ЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ 

ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 
Со овој закон се уредува организацијата, присобира-

ното, евидентирањето, обработката, искажувањето, пре-
носот, размената и заштитата на податоците и информа-
циите што се користат за остварување на функциите и за-
дачите на правосудните органи, а се од интерес за целата 
земја (во натамошниот текст: правосудниот информацио-
нен систем). 

Член 2 
Правосудниот информационен систем е дел од ин-

формациониот систем на федерацијата и е поврзан со дру-
гите информациони системи во рамките на општествени-
от систем за информирање. 

Член 3 
Правосудниот информационен систем содржи пода-

тоци и информации за правните прописи, судската прак-
тика, кривичната процедура, општествените односи и по-
јавите забележани во практиката на правосудните органи, 
во правосудната статистика и во стручната правна лите-
ратура, како и други податоци и информации што се ко-
ристат за остварување на функциите и задачите на право-
судните органи. 

Член 4 
Субјекти на правосудниот информационен систем ка-

ко даватели и корисници на податоци и информации се: 
правосудните органи, уставните судови, собранијата на 
општествено-политичките заедници, нивните извршни ор-
гани и органите на управата. 

Покрај субјектите од став 1 на овој член, корисници 
на податоци и информации се и сите други субјекти на оп-
штествениот систем за информирање, под условите и на 
начинот пропишани со овој закон и со прописите донесе-
ни врз основа на овој закон. 

Под правосудни органи, во смисла на овој закон, се 
подразбираат редовните судови, самоуправните судови, 
јавните обвинителства, јавните правобранителства, оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето и орга-
ните надлежни за водење на прекршочна постапка. 

Член 5 
Усогласувањето, поврзувањето и обединувањето на 

активностите и задоволувањето на потребите на субјекти-
те на правосудниот информационен систем се обезбедува-
ат со утврдување на методолошките основи (дефиниции 
на обработувачките единици, на обележјата и модалитети-
те, нивни класификации и избор на методите за обработ-
ка) и на организационите и методолошките инструменти 
(изработка на упатства, обрасци, упатства за работа и др.). 

За функционирањето на правосудниот информацио-
нен систем се користат југословенските и меѓународните 
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стандарди со кои се овозможува поврзување и соработка 
со информационите системи на другите земји и на меѓуна-
родните организации. 

Член 6 
Методолошките основи, стандардите и начинот на 

прибирање, евидентирање, обработка, искажување, пре-
нос, размена и заштита на податоците и информациите на 
правосудниот информационен систем ги пропишува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на правосудството. 

Член 7 
Субјектите од член 4 став 1 на овој закон, како дава-

тели на податоци и информации за својата работа и во 
врска со вршењето на своите функции, се должни тие под-
атоци и информации да ги прибираат, обработуваат и 
обезбедуваат на начинот пропишан во смисла на член 6 од 
овој закон. 

Член 8 
Податоците и информациите на правосудниот ин-

формационен систем се јавни и достапни за сите субјекти 
на општествениот систем за информирање. 

Податоците и информациите што претставуваат 
државна, службена, воена или деловна тајна или што се 
однесуваат на личните и семејните прилики им се достап-
ни само на овластените субјекти под условите и на начи-
нот пропишани со закон и со други прописи. 

Член 9 
Субјектите од член 4 ,став 2 на овој закон можат да 

користат определени податоци и информации на право-
судниот информационен систем со плаќање на соодветен 
надомест. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на правосудството ги пропи-
шува поблиските услови и начинот на користење на пода-
тоците и информациите на правосудниот информационен 
систем, како и критериумите за утврдување на надоместот 
од став 1 на овој член. 

Член 10 
Прописите од чл. 6 и 9 на овој закон ќе се донесат во 

рок од две години од денот на влегувањето на овој закон 
e i сила. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

696. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД 
ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И 

РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 25 јули 1989 година. 

П бр. .1017 
25 јули 1989 година Претседател 
Белград н а Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р̂  

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООС-
ЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 

1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за основните права на борците од Шпан-

ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) во член 23 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се 
користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува 
и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди.". 

Член 2 
Во член ЗОа и член 31 став 5 зборовите: „сојузниот ор-

ган на управата надлежен за прашања на борците и воени-
те инвалиди“ се заменуваат со зборовите: „функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
прашања на борците и воените инвалиди“. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

697. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОД-
ЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО 
МЕЧОВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧОВИ И СО 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЌ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓе-
ва ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со Зла-
тен медал на Обилиќ, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година. 

П бр. 1018 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

л 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЃЕ-
ВА ЅВЕЗДА СО МЕЧОВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО 

МЕЧОВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЌ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата одликувани 

со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, со орден Бел орел 
со мечови и со Златен медал на Обилие („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81 и 75/85) во член 10 
став 1 се менува и гласи: 

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се 
користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува 
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и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди.". 

Член 2 
Во член На став 2 зборовите: „Сојузниот орган на 

управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди“, се заменуваат со зборовите: „функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пра-
шања на борците и воените инвалиди“. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

698. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ 

НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-

новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941", што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собор од 25 јули 1989 година. 

П бр. 1019 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателство на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 
СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за основните права на носителите на 

„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 67/72,40/73,33/76, 32/81,68/81,25/85 и 75/85) во член 
22 ставот 1 се менува и гласи: 

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се 
користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува 
и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди.". 

Член 2 
Во член 29а и член 31 став 5 зборовите: „соузниот ор-

ган на управата надлежен за прашања на борците и воени-
те инвалиди“ се заменуваат со зборовите: „функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
прашања на борците и воените инвалиди“. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

699-
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТАК 
Се прогласува Законот за измени на Законот за бо-

речкиот додаток, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 25 Јули 1989 година. 

П бр. 1020 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јавез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ 

ДОДАТОК 

Член 1 
Во Законот за боречкиот додаток („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85) во член 16 
зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за пра-
шања на борците и воените инвалиди“ се заменуваат со 
зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за прашања на борците и воени-
те инвалиди“. 

Член 2 
Во член 18 зборовите: „до 500 динари“ се заменуваат 

со зборовите: „од 100.000 до 1,000.000 динари“. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

700. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА 
ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собор од 25 јули 1989 година. 

П бр. 1021 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јаве? Драовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

4 д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРО-

ДЕН ХЕРОЈ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата одликувани 

со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
67/72, 21/74,33/76, 32/81,67/81,25/85 и 75/85) во член 17 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се 
користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува 
и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за прашањата на борците и воените 
инвалиди.". 

Член 2 
Во член 206 и член 21 а став 5 зборовите: „сојузниот 

орган на управата надлежен за прашања на борците и вое-
ните инвалиди“ ре заменуваат со зборовите: „функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за прашања на борците и воените инвалиди“. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

701. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИН-

ВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ 
БОРЦИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 25 Јули 1989 година. 

П бр. 1022 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дроовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА 

ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

Член 1 
Во Законот за основните права на воените инвалиди 

и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85) во член 13 ст. 2 и 3, член 
25 став 2, член 49 став 1, член 62 став 1, член 73 ст. 1,2 и 3, 
член 115 ст. 1, 2 и 3, член 117 став 4 и член 127 зборовите: 
„сојузниот орган на управата надлежен за прашања на 
борците и воените инвалиди“ се заменуваат со зборовите: 
„функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за прашања на борците и воените инвалиди“. 

Член 2 
Во член 128а бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

„100.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „1,000.000". 

Член ,3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

702. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за статистичките истражувања од интерес за цела-
та земја, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година, 

П бр. 1023 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 
Во Законот за статистичките истражувања од интерес 

за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73,9/76 и 
63/86) во член 5 став 2 по зборот: „заштита“ се додаваат 
зборовите: „сојузната организација надлежна за хидроме-
теоролошки работи“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Статистичките истражувања од општ интерес за од-

браната на земјата и за остварувањето на функцииите на 
федерацијата во областа на општонародната одбрана ги 
организира и ги спроведува Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана.". 

Член 2 
Во член 21 став 1 зборовите: „од 10.000 до 500.000" се 

заменуваат со зборовите: „од 45.000 до 2,500.000". 
Во став 2 зборовите: „од 5.000 до 100.000" се замену-

ваат со зборовите: „од 25.000 до 450.000". 

Член 3 
Во член 22 зборовите: „од 500 до 10.000" се заменува 

со зборовите: „од 5.000 до 45.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на ОфРЈ". 
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703. 
Врз Основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 став б од Законот за Наградата на Ан-тифа-
шистичкото веќе на народното ослобудување на Југосла-
вија, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 30 јуни 1989 година и на седни-
цата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АН-
ТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛО-
БОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 

НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 
Во Одлуката за именување претседател на Одборот 

за Наградата на Антнфашистичкото веќе на народното ос-
лободување на Југославија и за објавување на составот на 
тој одбор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/88) во И дел по 
зборовите: „Од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина: членови: „текстот под 1 и 2 се менува и гласи: Л . 
ЕМИЛИЈА БРУНЕР-БАЛА, секретар на Претседател-
ството на Покраинскиот комитет на СК на Војводина; 2. 
НЕДЕЉКО ТИ ЦА, претседател на Претседателството на 
Покраинската конференција на ССМ на Војводина.", 

Собрание јна СФРЈ 
АС бр. 804 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на републи- на Сојузниот собор, 
ките и покраините, 

д-р Миран Мејак, с, р. Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

704. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 
1989 година, донесе 

\ 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ. 
ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИ-
ЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУ-
ГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕИО-ПОЛИ-
ТОЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Се прифаќа Општествениот договор за измени и 

дополненија на Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила за утврдување на личните доходи и дру-
гите примања и надомести на функционерите во органите 
на општествено-политичките заедници и на општествено-
-политичките организации. / 

2ѕ Се овластува Методи Зврцинов„ претседател на Ад-
министративната комисија, од името на Собранието на 
СФРЈ да го потпише овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 814 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Богдана Гдумац-Левакое, с. р. 

705. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 21 од Законот за основите на системот на 
стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 
јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ФОРМИРАЊЕ, ОБ-
НОВУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГЛОБАЛНО ТЕРИТО-
РИЈАЛНО РАЗМЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТО-
КОВНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ И ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СКЛАДИШ-
НИОТ ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА 
РЕЗЕРВИТЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО 

1989 И 1990 ГОДИНА 
L Се донесува Програмата за формирање, обновува-

ње, користење и глобално територијално разместување на 
сојузните стоковни резерви на нафта и нафтени деривати 
и за изградба и одржување на складишниот простор за 
сместување и чување на резервите на нафта и нафтени де-
ривати во 1989 и 1990 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06. 2-124/89-069 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
па Сојузниот собор, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

706. 
Врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот 

собор на Собранието на СФРЈ^ Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година^ ги 
донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го усвоју-

ва Извештајот за спроведувањето на Законот за заштита-
та на растенијата од болести и штетници што ја загрозу-
вааат целата земја и оценува дека само делумно се из-
вршуваат Законот за заштита на растенијата од болести и 
штетници што ј а загрозуваат целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 74/82) и Заклучоците на Соборот за унапре-
дување на состојбата во прометот на отрови и средства за 
заштита на растенијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
74/80). Инспекции за заштита на растенијата и служби за 
заштита на растенијата не постојат на целата територија 
на земјата, работниците (700) кои работат во земјоделски-
те аптеки се нестручни, не се врши контрола над употреба-
та на средствата за заштита на растенијата кај индивиду-
алните земјоделски производители, што негативно се од-
разува врз здравјето на граѓаните. 

2. Сојузниот собор го задолжува Сојузниот извршен 
совет: 

- при усогласувањето на Законот за заштита на рас-
тенијата од болести и штетници што ја загрозуваат цела-
та земја со Амандманите од IX до XLVIII н^ Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија да 
изврши измени и дополненија со кои би се пропишале: ус-
ловите што треба да ги исполнуваат лицата кои работат 
на прометот на средства за заштита на растенијата, усло-
вите што треба да ги исполнуваат продавниците на сред-
ства за заштита на растенијата на територијата на целата 
земја, обврската упатството за употреба на пестициди да 
содржи и противотров (антидот), ако постои, обврска тро-
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топите за испитување на средствата за заштита на расте-
нијата да ги поднесуваат производителите или организа-
циите што се занимаваат со промет на средства за зашти-
та на растенијата, водењето евиденција за употребата на 
средствата за заштита на растенијата и кај индивидуални-
те земјоделци, обврските од ратификуваните конвенции и 
др.; 

- да обезбеди во оваа и во наредните години поголе-
ми средства за развој и работа на инспекциите што вршат 
здравствена контрола над растенијата и средствата за за-
штита на растенијата во прометот преку државната гра-
ница. 

3. Сојузниот собор повторно ги задолжува сојузните 
органи на управата да ги извршат Заклучоците од 1980 го-
дина, и тоа: 

- Сојузниот секретаријат за правосудство и управа -
„во соработка со Сојузниот секретаријат за труд, здрав-
ство, прашања на борците и социјална политика, Сојузни-
от секретаријат за земјоделство, Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за енергетика 
и индустрија и со Сојузниот секретаријат за сообраќај да 
ја разгледа можноста и да предложи решение да се водат 
на едно место сите значајни податоци и информации за 
отровите и средствата за заштита на растенијата што се 
пуштаат во промет во земјата, за институциите што се ов-
ластени за определување на степенот на отровноста на ма-
териите, да обезбеди соработка и размена на информации 
со органите за надзор во земјата и соодветните институ-
ции во странство." Рок - крајот на 1989 година. 

- Сојузниот секретаријат за надворешни работи - „во 
соработка со надлежните сојузни органи на управата и со-
јузни организации да изврши преглед на меѓународните 
конвенции во областа на прометот на отрови и средства 
за заштита на растенијата што нашата земја досега не ги 
потпишала и да предложи заземање ставови за конвенции-
те за кои ќе се оцени дека е од интерес да им се пристапи." 
Рок - крајот на 1989 година. 

4. Во согласност со одредбата на точка 3 на Аман-
дман XXXVII на Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Сојузниот собор бара од собрани-
јата на републиките и од собранијата на автономните по-
краини да преземат мерки за спроведување на Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја, особено за организирање на ин-
спекции за' заштита на растенијата, служби за заштита на 
растенијата во сите, општини или заедницата на општини-
те на целата територија на земјата, замена на нестручните 
работници кои работат во земјоделските аптеки, како и за 
надзор над употребата на средствата за заштита на расте-
нијата кај индивидуалните земјоделски производители. 

5. Сојузниот собор им препорачува на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните покраини 
да преземат мерки во училиштата на подрачјето на земјо-
делските општини да се воведе предметот земјоделство, 
кој би ја опфатил и материјата за средствата за заштита 
на растенијата, како и мерки бројот на токсиколозите и на 
другите стручни работници во овие области да се зголеми 
со соодветна специјализација на факултетите односно со 
школување и насочување на вишите и средните училишта. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание ва СФРЈ 

Бр. 321-1/89-069 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

694. Закон за Програмата за модернизација на сис-
темот за безбедност на воздушната пловидба 
за периодот од 1989 до 1993 година 1149 

965. Закон за организацијата и за единствената ме-
тодологија на прибирањето, евидентирањето и 
обработката на податоци и информации за по-
требите на правосудните органи од интерес за 
целата земја 1150 

696. Закон за измени на Законот за основните права 
на борците од Шпанската националиоослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година 1151 

697. Закон за измени на Законот за основните права 
на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со мечови 
и со Златен медал на Обилиќ 1151 

698. Закон за измени на Законот за основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 
1941" 1152 

699. Закон за измени на Законот за боречкиот дода-
ток 1152 

700. Закон за измени на Законот за основните права 
на лицата одликувани со Орден на народен хе-
р о ј 1 1152 

701. Закон за измени на Законот за основните права 
на воените инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци 1153 

702. Закон за измени и дополненија на Законот за 
статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја 1153 

703. Одлука за измена на Одлуката ?л именување 
претседател на Одборот за Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното ослободува-
ње на Југославија и за објавување на составот 
на тој одбор 1154 

704. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за измени и дополненија на Општествени-
от договор за заедничките основи и мерила за 
утврдување на личните доходи и другите при-
мања и надомести на функционерите во орга-
ните на општествено-политичките заедници и 
на општествено-политичките организации - И 54 

705. Одлука за донесување Програма за формира-
ње, обновување, користење и глобално терито-
ријално разместување на сојузните стоковни, 
резерви на нафта и нафтени деривати и за из-
градба и одржување на складишниот простор 
за сместување и чување на резервите на нафта 
и нафтени деривати во 1989 и 1990 година 1154 

706. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ по повод Извештајот за спроведување 
на Законот за заштита на растенијата од болес-
ти и штетници што ја загрозуваат целата земја 1154 
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