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Петок, 3 февруари 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. XLV 

Цена ва овој број е 3.009 дидаре. - Анотација 
на претплатата за 1989 годава изнесува Ѕ Ш 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јодева Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уреданш-
тео 651-885; Слугасба за прешлата 651-732; Те-

лекс 11756 

64. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИ-
ТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за задолжување во странство за рефинансирање 
на кредитите и земање финансиски кредити во периодот 
од 1988 до 1996 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 3 февруари 1989 година. 

П. бр. 933 
3 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

на 

Потпретседател 
на Собранието 

на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРА-
ЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ 
КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжување во странство за рефинан-

сирање на кредитите и земање финансиски кредити во пе-
риодот од 1988 до 1996 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 31/88) во член 4 ставот 3 се заменува со нови ст. 3, 4 и 
5, кои гласат: 

„Народната банка на Југославија ќе го одобри на ба-
рање од овластените банки девизниот износ на кредитот 
од став 1 на овој член, чиј рок за враќање втасува на 11 ок-
томври 1990 година. 

Меѓусебните односи помеѓу Народната банка на Ју-
гославија и овластените банки од став 1 на овој член се 
уредуваат со договор. 

Обврските по кредитот од став 1 на овој член спрема 
странство ги извршува Нар1адната банка на Југославија.". 

Член 2 
По член 4 се додаваат чл. 4а и 46, кои гласат: 

„Член 4а 
Овластените банки се должни на барањето од пози-

вот за плаќање на Народната банка на Југославија во ро-
кот од став 3 на член 4 од овој закон до го пренесат на 
сметката на Народната банка на Југославија соодветниот 

девизен износ на втасаните обврски по основ на главница-
та, каматата и другите трошоци по кредитот што ги ко-
ристеле во согласност со одредбата на став 1 од член 4 на 
овој закон. 

Ако овластените банки не ги пренесат девизите на 
сметката на Народната банка на Југославија во соглас-
ност со одредбата од став 1 на овој член, Народната банка 
на Југославија ќе ги блокира жиро-сметката и другите 
сметки на овластената банка до извршувањето на обврска-
та во девизи со наплата на соодветен износ на затезна ка-
мата. 

Член 46 
Динарската противвредност на преземените девизи 

овластените банки можат да им ја одобрат на организаци-
ите на здружен труд најмалку под истите услови под кои 
ги користеле девизите од Народната банка на Југослави-
ја.". 

Член 3 
Барање за одобрување на девизниот износ на !гоеди-

тот од став 1 на член 1 од овој закон овластените банки 
поднесуваат во рок од 30 дена од денот на влегувањето на 
овој закон во сила. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 

65. 
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 НАЧИНОТ НА 
НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ОСМОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 

МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA) 
Се прогласува Законот за начинот на намирување на 

обврските на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Осмото пополнување на средствата на Меѓ“у-
народното здружение за развој (IDA), што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 3 февруари 1989 година. 

П бр. 939 
3 февруари 1989 година 
Белград 

Председател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревнќ, с. р. 

на 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОСМОТО ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕ-

НИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA) 

Член 1 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

ќе обезбеди средства за учество во Осмото пополнување 
на средствата на Меѓународното здружение за развој во 
износ од 7.173,480.000 динари. 

Член 2 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на финансиите,, 
најдоцнЅа во рок од 90 дена од денот на донесувањето на 
овој закон, да издаде обврзница'од името и за сметка на 
Социјалистичка Федеративна Република/Југославија, а во 
корист на Меѓународното здружение за развој, на износот 
од член 1 на овој закон, 

Обврзницата од став 1 на овој член е бескаматна и не 
може да се пренесува. 

Оригиналот на обврзницата на српскохрватски и ан-
глиски јазик сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на финансиите ќе го депонира кај Народната банка 
на Југославија. 

Еден примерок од обврзницата ќе се достави до Ме-
ѓународното здружение за развој. 

Член 3 
На барање од Меѓународното здружение за развој, 

износот на средствата од член 1 на овој закон ќе биде пла-
тен на позив упатен по писмен пат до сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, со тоа што 
годишниот износ втасам за наплата не може да биде пого-
лем од една третина од вкупниот износ на динари од член 
1 на овој закон. 

Член 4 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

финансиите секоја тековна година ќе го побара од Меѓуна-
родното здружение за развој износот на динари^цито ќе 
втаса за наплата (амортизација) во наредната буџетска го-
дина, заради планирање и обезбедување на средствата од 
член 1 на овој закон. 

Износите на средствата од став 1 на овој член ќе се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата за соодветната 
година. 

Член 5 
На барање од Меѓународното здружение за развој, 

сојузниот орган на управата надлежен за работи на финан-
сиите ќе ги врши уплатите по основ на амортизацијата на 
обврзницата на посебна сметка на IDA, што се води кај 
Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија ќе ги евидентира на 
грбот од обврзницата износот и датумот на секоја поеди-
нечна уплата на посебната сметка на IDA, за што ќе ги из-
вести Меѓународното здружение за развој и сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите. 

Член 6 
Средствата од посебната сметка Меѓународното 

здружение за развој може да ги користи во динари или во 
конвертибилни девизи. 

По барањата од Меѓународното здружение за развој, 
конверзија на динарите врши Народната банка на Југосла-
вија, врз товар на тековните девизни резерви. Трошоците 
за конверзијата паѓаат врз товар на Буџетот на федераци-
јата. 

Член 7 
За извршување на овој закон е надлежен функционе-

рот кој раководи со сојзниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

бб. 
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 УЧЕСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОПШТОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ 
НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 

ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за учеството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во општото зголе-
мување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и 
развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 3 февруари 
1989 година. 

П бр. 943 
3 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОПШТОТО 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОД-

НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

учествува во општото зголемување на капиталот на Меѓу-
народната банка за обнова и развој, и тоа: 

1) со запишување на 3.425 акции во апоени од 100.000 
САД долари, во вкупна вредност од 342,500.000 САД дола-
ри со тежина и финост на доларот од 1 јули 1944 година 
односно 413,172.520 САД долари по тековната вредност, 
што во национална валута по курсот од септември 1988 
година изнесува 1.200 милијарди динари; 

2) со ефективно уплатување на 12,395.171 САД долар 
на име уплатен капитал, што во национална валута по 
курсот од септември 1988 година изнесува 39.850.470.000 
динари. 

Член 2 
Позивниот капитал, како потенцијална обврска на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија спре-
ма Меѓународната банка за обнова. и развој, изнесува 
413,172.520 САД долари. 

Ако дојде до поголеми растројства во финансиското 
работење или до ликвидација на Меѓународната банка за 
обнова и развој, стечајниот орган има право да побара уп-
лата на позивниот капитал од став 1 на овој член заради 
намирување на доверителите - кредитори на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој. 

Во случај ако стечајниот орган од став 2 на овој член 
поведе постапка и побара уплата на позивниот капитал, 
начинот на уплатата и изворите на средствата ќе се обез-
бедат со посебен сојузен закон. 

Член 3 
Во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат средства 

за влогот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во општото зголемување на капиталот на Меѓу-
народната банка за обнова и развој во износ од 
39.850,474.000 динари, како противвредност од 12,395.171 
САД долар. 
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Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во 
буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1989 година 
7.970,097.500 динари како противвредност од 2,479.035 
САД долари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1990 година 
7.970,097.500 динари како противвредност од 2,479.035 
САД долари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1991 година 
7.970,097.500 динари како противвредност од 2,479.035 
САД долари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1992 година 
7.970,097.500 динари како противвредност од 2,479.035 
САД долари; 

5) во Буџетот на федерацијата за 1993 година 
7.970,097.500 динари како противвредност од 2,479.035 
САД долари. 

Ако се промени курсот на доларот спрема динарот, 
ќе се извршат соодветни приспособувања на износите на 
средствата утврдени во буџетите на федерацијата за 1989, 
1990, 1991, 1992 и 1993 година. 

Член 4 
Обврската утврдена во член 2 од овој закон, на бара-

ње од Меѓународната банка за обнова и развој, може да се 
изврши во динари или во конвертибилни девизи. 

Член 5 
По барањата на Меѓународната банка за обнова и 

развој, конверзија на динарите врши Народната банка на 
Југославија врз товар на тековните девизни резерви. Тро-
шоците за конверзијата паѓаат врз товар на буџетот на фе-
дерацијата. 

Член 6 
Динарските средства обезбедени со овој закон се во-

дат кај Народната банка на Југославија на посебна сметка. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

67. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како 
и на Амандманот XL точка 3 потточка 2 на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 44 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/861 Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 3 февруари 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БАНКНОТА ОД 100.000 ДИНАРИ 

1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнота 
- од 100.000 динари. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 618 
3 февруари 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Абаз Казази, с. р. 

68. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за определување 

на највисоката цена на пченичното брашно тип „850 И на 
највисоката цена на основниот вид пченичен леб произве-
ден од пченично брашно тип „850" („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 5/89), СОЈУЗНИОТ секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБА-
ТА НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО-
ТО БРАШНО ТИП „850" И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 
ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН 

ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850" 
1. Организациите на здружен труд и работните луѓе 

кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните што произведуваат 
основен вид пченичен леб произведен од пченично брашно 
тип „850" можат малопродажните цени на тој леб чија ма-
са (граматура) е помала или поглема од еден килограм да 
ги формираат така што на пропишаната малопродажна 
цена за еден килограм леб во износ од 796,00 динари ќе ги 
применат процентите сразмерно на масата (граматурата), 
и тоа: 

- за леб од 0,800 kg 87,94% 
- за леб од 0,700 kg 77,89% 
- за леб од 0,600 kg 69,10% 
- за леб од 0,500 kg ' 60,30% 
- за леб од 0,300 kg 46,48% 
- за леб од 1,500 kg 1,46% 
- за леб од 2,000 kg 1,92% 
2. За пченичен леб произведен во маси (граматури) 

што не се опфатени во точка 1 на оваа наредба, при фор-
мирањето на малопродажните цени, ќе се применуваат 
процентите од точка 1 оваа наредба сразмерно на учество-
то на вредноста на брашно тип „850", помошниот матери-
јал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите трошоци 
во производството на леб, така што цената на лебот со ма-
са (граматура) која не е предвидена во точка 1 на оваа на-
редба не може да биде поголема од цената на лебот произ-
веден од брашно тип „850" од првата помала маса (грама-
тура) утврдена во точка 1 на оваа наредба. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за начинот на спроведува-
њето на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за опре-
делување на највисоката цена на пченичното брашно тип 
„850" и највисоката цена на основниот вид пченичен леф 
произведен од пченично брашно тип „850" („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 69/88). 

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

Бр. 292/1 Заменик 
1 февруари 1989 година на Сојузниот секретар 
Белград д-р Миленко Шарац, с. р. 

69. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНАТА ОБУКА, 
ИСПИТИТЕ, ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА 
ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА 
ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ НА ТЕХНИЧКА 

ПОДГОТОВКА 

Член 1 
Во Правилникот за стручната подготовка, стручната 

обука, испитите, дозволите и овластувањата на воздухоп-
ловно-техничкиот персонал и на воздухопловниот персо-
нал на техничка подготовка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
35/87), во член 15 точка 6 по кратенката: „(NDT)" се дода-
ваат зборовите: „и со методи со раздвојување“. 
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Член 2 
Во член 19 по зборовите: „за вршеше на работи на“ се 

додаваат зборовите: „воздухопловно-технички“„ 

Член 3 
Во член 20 по зборовите: „за вршење на работи на“ се 

додаваат зборовите: „воздухопловно-технички". 
Член 4 

Во член 21 по зборовите: „за вршење на работи на“ се 
додаваат зборовите; „воздухопловно-технички". 

Член 5 
Во член 22 во петтиот ред по зборовите: „за вршење 

на работи на“ се додаваат зборовите: „воздухопловно-тех-
нички". 

Член 6 
Во член 23 по зборовите: „за вршење на работи на“ се 

додаваат зборовите: „воздухопловно-технички". 

Член 7 
Во член 37'по зборовите: „на работите“ се бришат. 

Член 8 
Во член 38 по зборовите: „на работите“ се бришат. 

Член 9 
Во член 39 по зборовите: „на работите“ на обете мес-

та се бришат. 
Член 10 

Во член 40 во вториот ред зборовите: „на работите“ 
се бришат. 

Член П ЈГ 
Во член 41 по зборовите: „на работите“ се бришат. 

Член 12 
Во член 49 ставот 3 се менува и гласи: 
„За член на Комисијата за теоретскиот дел на испи-

тот може да биде именувано лице кое има најмалку ист 
степен на стручна подготовка како и кандидатот за пола-
гање на испит, а за член на Комисијата за практичниот 
дел на испитот - уште и соодветна важечка дозвола и за-
пишано овластување за кое кандидатот полага испит.". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Со решението за именување на Комисијата се опре-

делува и претседателот на Комисијата од редовите на чле-
новите на Комисијата.". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 13 
По член бб се додава член 66а, кој гласи: 

„Член 66а 
Лицето кое најмалку седум години поминало на ра-

ботите на одржување на воздухоплов, мотор, елиса и оп-
рема на воздухоплов (тип II), односно најмалку 10 години 
на работите за обнова на воздухоплов, мотор, елиса и оп-
рема на воздухоплов (тип I), за полагањето на посебен ис-
пит за стекнување на овластување за вршење на работи на 
воздухопловно-технички контролор до 1 декември 1992 
година, не мора да ги исполнува условите пропишани во 
член 20 точка 2 и во член 25 точка 2 од овој правилник. 

Лицето кое најмалку седум години поминало на ра-
ботите на инженер на техничка подготовка, за полагањето 
на посебен испит за стекнување на овластување за вршење 
на работи на контролор на квалитет до 1 декември 1992 
година, не мора да ги исполнува условите пропишани во 
член 38 точка 2 од овој правилник.". 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 544/1 Претседател 
20 јануари 1989 година на Сојузниот комитет за 
Белград сообраќај и врски, 

д-р Драги Динев, с. р. 

70. 
Врз основа на член 270 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), СОЈУЗНИОТ 
секретар за внатрешни работи, во согласност со претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОСТОРИИТЕ. ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛО-
ВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ВОЗДУХОПЛОВНО 

ПРИСТАНИШТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што мо-

раат да ги исполнуваат просторијата и техничката опрема 
за преглед на воздухоплови, патници, багаж и стоки и на-
чинот на вршење на тој преглед на воздухопловно приста-
ниште. 

Прегледот од став 1 на овој член се врши заради 
спречување внесување во воздухоплов на предмети чие 
внесување во воздухопловот е забрането или на предмети 
што можат да ја загрозат безбедноста на патниците и воз-
духопловот. 

Член 2 
Преглед на воздухоплови, патници, багаж и стоки 

можат да вршат само лица што се за тоа стручно оспосо-
бени. 

Член 3 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги односно носителот на правото на располагање со ае-
родромот обезбедува доволен број стручно оспособени ра-
ботници (во натамошниот текст: операторот), а над-
лежниот орган за внатрешни работи - доволен број овлас-
тени службени лица за вршење преглед на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки. 

Бројот на операторите и овлатените службени лица 
на органот за внатрешни работи (во натамошниот текст: 
службените лица), видот, техничките карактеристики и 
бројот на техничките уреди неопходни за вршење на пре-
глед се утврдуваат врз основа на врвното саатно оптова-
рување, видот и обемот на воздушниот сообраќај, работ-
ното време и времето потребно за одмор на операторите и 
службените лица што вршат преглед. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги односно носителот на правото на располагање со ае-
родромот и надлежниот орган за внатрешни работи се 
должни да обезбедат постојана исправност на своите уре-
ди со кои се врши преглед на воздухопловот, патниците, 
багажот и стоките на воздухопловното пристаниште. 

II. Преглед на воздухоплови 

Член 5 
Преглед на воздухоплов се врши кога надлежниот 

орган за внатрешни работи ќе оцени дека безбедносните 
причини тоа го налагаат или кога тоа го бара водачот на 
воздухопловот. 

Надлежниот орган за внатрешни работи не мора да 
го прифати барањето на водачот на воздухопловот за пре-
глед на воздухопловот, ако оцени дека за тоа не постојат 
безбедносни причини. 

Член 6 
Преглед на воздухоплови се врши според техничките 

упатства за вршење на противдиверзионен преглед на воз-
духоплови, што посебно се утврдуваат за секој тип возду-
хоплов. 

Член 7 
Преглед на воздухоплов се врши на стојалиштето, 

пред качувањето на патниците и натоварот на багажот и 
стоките во воздухопловот. 
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Службеното лице врши преглед на воздухопловот ви-
зуелно, со примена на технички средства или со помош на 
службено куче. 

Член 8 
Во случај на најавување на бомба или друга експло-

зивна направа, преглед на воздухопловот се врши по сим-
нувањето на патниците и истоварот на багажот и стоките, 
на безбедносно растојание од другите воздухоплови и ае-
родромските објекти. 

Член 9 
Ако водач на странски воздухоплов не дозволи пре-

глед на воздухопловот, на делови на воздухопловот или 
на предмети во воздухопловот, во случајот од член 8 на 
овој правилник, воздухопловот, по симнувањето на патни-
ците, се задржува на безбедносно растојание од другите 
воздухоплови и аеродромските објекти за време кое е два 
часа подолго од времето предвидено за завршување на ле-
тот. 

За одбивање преглед на воздухопловот се составува 
записник што го потпишуваат водачот На странскиот воз-
духоплов и службеното лице. 

Надлежниот орган за внатрешни работи е должен, по 
барање на водачот на воздухопловот односно на претстав-
никот на авиопревозникот да издаде потврда за прегледот 
на воздухопловот. 

Член 10 
Преглед на воздухоплов се врши со помош на след-

ната техничка опрема: 
1) преносен рендгенски уред за преглед на патнички 

багаж и стоки;, 
2) детектор на експлозив; 
3) стетоскоп; 
4) металдегектор; 
5) батериска ламба; 
6) прирачен алат и опрема за вршење на преглед. 

Член 11 
- Членовите на екипажот на воздухопловот се должни 

на службеното лице, по негово барање, да му ја дадат по-
требната стручна помош за време на вршењето преглед на 
воздухопловот. 

Член 12 
Надлежниот орган за внатрешни работи води евиден-

ција за прегледите на воздухопловот, која содржи: време и 
место на извршениот преглед; тип на воздухопловот; број 
на летот, број на патниците и членовите на екипажот; име 
и презиме на водачот на воздухопловот; име на сопстве-
никот на воздухопловот односно назив на носителот на 
правото на располагање со воздухопловот; време на за-
држувањето на воздухопловот; причина за вршење пре-
глед и утврдена состојба. 

III. Преглед на патници и рачен багаж 

Член 13 
Преглед на патници и рачен багаж врши службеното 

лице пред качувањето на патниците во воздухопловот од-
носно при влегувањето на патниците во просторот на ае-
родромската зграда наменет за задржување на патници до 
качувањето во воздухопловот. 

Преглед на патниците се врши со помош на металде-
текторска врата и рачен металдетектор, а преглед на рач-
ниот багаж - со помош на рендгенски уред. 

Член 14 
Кога овластеното службено лице при прегледот на 

патникат и неговиот рачен багаж се посомнева дека патни-
кот кај себе или во рачниот багаж носи предмети што 
можат да ја загрозат безбедноста на патниците и возду-
хопловот, ќе изврши детален преглед на тој патник и на 
неговиот рачен багаж. 

Член 15 
Кога овластеното службено лице при деталниот пре-

глед на патникот или неговиот рачен багаж ќе утврди дека 
патникот кај себе или во рачниот багаж носи предмети 
што можат да ја загрозат безбедноста на патниците и воз-
духопловот, нема да дозволи внесување во воздухопловот 

на такви предмети односно багаж што содржи такви пред-
мети. 

Член 16 
Преглед на патниците и рачниот багаж се врши на 

пунктот организиран според шемата дадена во прилогот 
кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 17 
Детален преглед на патникот и рачниот багаж се 

врши во посебна просторија - кабина, без присуство на 
други патници. 

Член 18 
Пунктот за преглед на патници и рачен багаж мора 

да има посебен премин за патници кои од здравствени 
причини не смеат да се подложат на преглед со помош на 
металдетекторска врата или рачни металдетектори. 

Прегледот на патници од став 1 на овој член се врши 
во посебна просторија или во амбуланта на аеродром, во 
присуство на здравствен работник. 

Член 19 
Просторот за преглед на патници и рачен багаж мора 

да биде видливо обележен. 

IV. Преглед на багаж што се превезува 
одвоено од патници 

Член 20 
Багажот што се превезува одвоено од патникот (во 

натамошниот текст: багажот) не смее да се натовари во 
воздухопловот додека не се утврди дека не содржи пред-
мети што можат да ја загрозат безбедноста на патниците 
и воздухопловот. 

Член 21 
Преглед на багажот врши операторот со помош на 

рендгенски уред при предавањето на багажот односно при 
регистрирањето на багажот за натовар, во присуство на 
сопственикот или водачот на групата. 

Пред натоварот во воздухопловот рендгенски се пре-
гледува загубениот, најдениот и непридружениот багаж. 

Од извршениот преглед до натоварот во воздухопло-
вот багажот мора да биде чуван односно заштитен од при-
стап на неовластени лица. 

Член 22 
Кога патникот ќе се откаже од патување, одговорно-

то лице во организацијата на здружен труд за аеродром-
ски услуги односно носителот на правото на располагање 
со аеродромот или авиопревозниците се должни за тоа 
веднаш да го известат службеното лице. 

Член 23 
Кога ќе оцени дека безбедносните причини тоа го на-

лагаат или по барање на водачот на воздухоплавот, над-
лежниот орган за внатрешни работи може да нареди исто-
вар на багажот заради повторен преглед. 

Член 24 
Рендгенски преглед на загубен, најден или неприд-

ружен багаж и багаж на патник во транзит се врши во сор-
тирницата, без присуство на патникот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ба-
гажот на патник во транзит не се прегледува рендгенски 
ако таквиот преглед веќе е извршен на аеродромот на 
тргнувањето во нашата земја. 

Член 25 
Багажот, вклучувајќи го и загубениот односно најде-

ниот или непридружениот багаж, како и багажот на пат-
ник во транзит, чија содржина не може да се утврди со 
рендгенски преглед или при тој преглед ќе се посомнева 
дека содржи предмети што можат да ја загрозат безбед-
носта на патниците или воздухопловот, детаљно се пре-
гледува. 

Детален преглед на багажот врши службеното лице, 
во присуство на сопственикот или водачот на групата. 

Ако не може да се обезбеди присуство на сопствени-
кот на багажот или на водачот на групата, тој багаж не се 
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натоварува во воздухопловот, а со него се постапува како 
со неидентификуван багаж. 

Член 26 
За багажот што треба детаљно да се прегледа, опера-

торот веднаш го известува службеното лице, а багажот го 
задржува до неговото доаѓање. 

кога постојат причини за детален преглед, операто-
рот е должен да го извести и работникот што врши регис-
трирање на патниците и багажот заради задржување на 
патникот чиј багаж треба детаљно да се прегледа и негови-
те документи, до доаѓањето на службеното лице. 

Работникот што врши регистрација на патниците и 
багажот по доаѓањето на службеното лице на шалтерот за 
регистрација на патници го известува операторот заради 
враќање на багажот на патникот. 

Член 27 
Службеното лице ќе побара од патникот да го презе-

ме својот багаж и да го однесе во посебна просторија зара-
ди детален преглед. 

Ако патникот чиј багаж треба детаљно да се прегледа 
се оддалечи, службеното лице веднаш го однесува багажот 
на безбедно место. 

Член 28 
Багажот што поради големината не може рендгенски 

да ,се прегледа (вонгабаритен багаж), се прегледува со увид 
,во неговата содржина. 

Преглед на багажот од став 1 на овој чен врши опера-
торот на посебен шалтер, во присуство на сопственикот 
на багажот. 

Кога при прегледот на вонгабаритен багаж операто-
рот утврди или се посомнева дека тој содржи предмети 
што можат да ја загрозат безбедноста на патниците и воз^ 
духопловот, за тоа веднаш го известува службеното лице 
заради детален преглед. 

-'Член 29 
Кога при прегледот ќе се утврди дека багажот 

содржи предмети што можат да ја загрозат безбедноста на 
патниците и воздухопловот, службеното лице нема да до-
зволи внесување во воздухопловот на такви предмети или 
на багаж што содржи такви предмети. 

Член 30 
Надлежниот орган за внатрешни работи води евиден-

ција за деталните прегледи на багажот, која содржи: име 
и презиме на патникот кому му е извршен детален преглед 
на багажот; датум на прегледот, 6poj на летот и аеродром 
на определувањето на воздухопловот и патникот, како и 
состојба утврдена со прегледот. 

V. Преглед на стоките 
Член 31 

Во воздухоплов стоките не смеат да се натоваруваат 
додека со преглед не се утврди дека не содржат предмети 
со кои може да се загрози безбедноста на патниците и воз-
духопловот. 

По исклучокот од одредбата на став 1 од овој член, 
во воздухоплов без преглед можат да се натоварат стоки 
во транзит ако претходниот натовар е извршен на аерод-
ромот на тргнувањето во нашата земја и ако тие стоки не 
се изнесувани од зоната на еродромот. 

Од истоварот до повторниот натовар во воздухопло-
вот стоките во транзит што не се прегледуваат мораат да 
бидат обезбедени така што да се оневозможи пристап на 
неовластени лица. 

Член 32 
Преглед на стоките се врши во стоковниот магацин 

на воздухопловното пристаниште, во присуство на соп-
ственикот, претставникот на правото на располагање или 
на лицето на кое стоките му се доверени заради превоз. 

Преглед на стоките врши операторот со помош на 
рендгенскиот уред за преглед на-стоки. 

Ако, поради димензиите и другите својства, стоките 
не можат да се прегледаат со помош на рендгенски уред, 
операторот ќе изврши детален преглед на нивната 
содржина. 

Член 33 
Кога операторот при рендгенскиот или деталниот 

преглед ќе утврди дека стоките содржат предмети што-
можат да ја загрозат безбедноста на патниците или возду-
хопловот, за тоа го известува службеното лице ,кое го пре-
зема натамошното ракување со тие стоки односно предме-
ти, 

Член 34 
Преглед на пратки што по декларацијата содржат 

опасни материи, предмети со поголема вредност, органи 
за трансплантација, крвна плазма, коскена срцевина, про-
изводи за посебна намена и слично, се врши пред натова-
рот во воздухопловот односно пред сместувањето на оп-
ределено место на воздухопловното пристаниште, во при-
суство на одговорното лице на испраќачот. 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 343-1-3/10 
26 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Прилог бр. 1 

Принципиелна шема на противдиверзионнот преглед на 
патници и рачен багаж 
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службено лице што ги насочува патниците 
накај металдетекторската врата и кое води 
сметка за правилното поставување на ба-
гажот на лентата 1 
службено лице кое врши металдетекторски 
преглед на лицата 
службено лице кое ракува со рендгенскиот 
уред 
службено лице кое врши детален преглед на 
лицата и содржината во сомнителен багаж 
патници во линијата за металдетекторски 
преглед и преглед на рачниот багаж 
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- лента за прифаќање на рачниот багаж и тран-
- спорт до линијата за прозрачување во рен-

дгенскиот уред 
- проточен рендгенски уред за контрола на 

рачниот багаж од типот ,,HI - SCAN 9050" 
- излезна лента од рендгенскиот уред по пре-

гледот на рачниот багаж 
- пулт со работно место за вршење рендгенски 

преглед на рачниот багаж 
- металдетекторска врата 
- премин за лица што од здравствени причини 

не смеат да се подложат на преглед со по-
мош на металдетекторска врата 

- кабина за вршење детален преглед на патни-
ци и рачен багаж 

- маса за оставање на рачен багаж и други 
предмети 

- пластични садови за оставање на лични пред-
мети 

Технологија не противдиверзионнот преглед на патници и 
рачен багаж 

Патниците означени со буквата 0 E D повикани за ка-
чување во воздухопловот формираат ред на пунктот за 
вршење на противдиверзионен преглед. На пунктот се на-
оѓаат четири службени лица. 

За да не се создава непотребна турканица, пред рен-
дгенскиот уред се наоѓа едно службено лице (ЈП) к о е г и 

насочува патниците и ги известува како треба дато поста-
ват багажот на Транспортната лента на рендгенскиот уред 
^Ѕ , а сите други лични предмети - во пластичните са-
док: ЈхЈ што се наоѓаат на рендгенскиот уред, а потоа 
се поставуваат на Транспортната лента зад багажот. 

Потоа, патникот пристапува кон металдетекторски 
преглед што го врши службеното лице означено со бројот 

^ ^ Ако постои сомневање дека кај патникот или во него-
виот багаж се наоѓа некој неидентификуван предмет, пат-
никот се насочува на детален преглед што го врши 
службеното лице Q2D в о к а ^ и н а т а о з н а ч е н а с о бројот 

@ ' По прегледот, патникот го зема својот багаж и лич-
ните предмети од пластичниот сад, го напушта контрол-
ниот пункт и заминува во просторот за задржување на 
патниците до качувањето во воздухопловот. 

Ако патникот што го поминал металдетекторскиот 
преглед не бил сомнителен, но се посомнева во исправнос-
та на неговиот багаж, се упатува со него на преглед во ка-
зината, како што е опишано. 

Патниците што се наоѓаат во инвалидски колички 
или имаат вграден електростимулатор и други лица што 
од здравствени причини не смеат да се подложуваат на ме-
талдетекторски преглед, минуваат низ посебен премин оз-
начен со бројот (б), а нивниот багаж се прегледува како 
и багажот на другите патници. 

71. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), директорот на Сојузниот 
завод за цени донесува 

У П А Т С Т В О Т О 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ 

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ 
СЛЕДЕЊЕ 

1. Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници и претпријатијата што се 
занимаваат со производството на определени производи 
(во натамошниот текст: производителите) се должни ис-
тиот ден кога ќе ги променат цените на пазарот да доста-
ваат известување до Сојузниот завод за цени заради следе-
ње, и тоа за следните производи: 

Гранка Група Подгрупи Назив 

1 2 3 4 

0110 

01091 

01092 

01093 

01094 

01101 

01109 

0112 

01121 

01123 

0113 
01131 

011312 

011314 

011316 

011319 

01139 011390 

0114 

0115 

01142 011420 

01152 

0109 Производство на обоени мета-
ли 

010910 Производство на бакар: елек-
тролитички бакар (99,99% Си) 

010920 Производство на олово: рафи-
н и р а н олово (99,99% Pb) 

010930 Производсто на цинк: рафини-
ран цинк (98,5% Zn), електроли-
тички цинк (99,99% Zn) 
Производство на глиница и 
алуминиум 

010941 Производство на глиница 
010942 Производство на алуминиум во 

инготи (99,5% А1) 
Преработка на обоени метали 

011010 Преработка на алуминиум: ва-
лан лим од алуминиум до 5 
mm дебелина 
Преработка на бакар и други 
обоени метали 

011091 Преработка на бакар и легури 
на бакар, валан лим од бакар 
до 4 mm дебелина, пресувани 
прачки од месинг 

011092 Преработка на олово: валан 
оловен лим (со дебелина до 4 
mm) 
Преработка на неметали мине-
рали (без градежен материјал) 
Производство на стакло 

011211 Производство на рамно стакло: 
влечно рамно стакло (квалитет 
В со дебелина 3 mm) 

011212 Производсто на амбалажно 
стакло: шишиња (од 1 1 бели и 
зелени и шишиња за пиво од 
0,5 1) 
Производство на порцелан и 
керамика 

011232 Производство на градежно-тех-
ничка керамика и порцелан: ѕи-
дни керамички плочи глазира-
ни (бели) 
Металопреработувачка дејност 
Производство на метален реп-
родукционен материјал 
Производство на метален ин-
сталационен материјал: леани 
радијатори, леани кади, ѕидни 
батерии за купатило 
Производство на метална амба-
лажа: амбалажа од алуминиум 
и амбалажа од бел лим (за пре-
хранбената индустрија) 
Произвоство на тркалачкн 
лежишта: куглични лежишта 
Производство на друг метален 
репродукционен материјал: 
окови и прибор за градежна 
столарија 
Производство на стоки за ши-
рока потрошувачка и други ме-
тални производи: шпорети на 
цврсти горива, емајлирани са-
дови (тенџериња од 1 1 и длабо-
ко танцере од 2,5 1), прибор за 
јадење од нерѓосувачки челик 
Машиноградба 
Производство на земјоделски 
машини: тракгорски плугови, 
ссалки, 
Производство на сообраќајни 
средства (без бродоградбата) 
Производно на друмски вози^ 
ла 

011523 Производен) на патнички авто-
мобили: патнички автомобили 
(од 1001-1300 cm3) 

011524 Производство на трактори: 
трактори на тркала (над 28 Kw) 

011526 Производство на велосипеди: 
велосипед (машки) 
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1 2 3 
Л 

4 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати 

01172 Производство на електронски и 
телекомуникациони уреди 

011722 Производство на радио и теле-
визиски и електроакустични 
апарати и уреди: телевизиски 
приемници во боја (екран 56-66 
cm) 

011723 Производство на комуникацис-
ки апарати и уреди: обичен ав-
томатски телефонски апарат 
(at а 32) 

01173 011730 Производство на кабли и спро-
водници: енергетски кабли за 
напони до 35 kv 

01174 Производство на електрични 
апарати за домаќинство 

011741 Производство на термички апа-
рати: електрични шпорети, пег-
ли (со регулатор околу 1000 
W), електрични бојлери (верти-
кални од 50 1) 

011742 Производство на разладни апа-
рати и уреди: фрижидери за до-
маќинството (од 180 1), апарати 
за длабоко замрзнување за до-
маќинството (од 400 1) 

011743 , Производство на апарати и 
уреди за перење и сушење: ма-
шини за перење на алишта (од / 
5 kg со 14 програми) 

01179 производство на други елек-
тротехнички производи 

011792 Производство на сијалици и лу-
минисцентни цевки: сијалица 
со вжарена нишка (од 60 W) 

011793 Производство на акумулатори 
и галвански елементи: акумула-
тор за моторни возила (12 v 55 
AH) 

0118 Производство на базни хемиски 
производи 

01181 011810 Производство на хемикалии 
(освен за земјодеството): амо-
ниумнитрат за вештачки ѓубри-
ва, натриум-силикат и калиум-
скликат (К-водено стакло), ка-
лиум-хромсулфат (хромна 
стипса), водород-пероксид 
100%, цинксокид, оцетна кисе-
лина (техничка), саѓи, сулфат 

“ на бакар (син камен), метанол 
01182 011820 Производство на хемикалии за 

земјоделството: инсектициди 
(20% амитраз, 10% алфаметрин, 
40% диазион, 50% дихлорвос, 
20% линдан), фунгициди (50% 
бенонил, 20% цинеб, 12% фена-
римол), хербициди (50% 2,4, -
D, 48% глифосат, 72% Е РТС), 
варовен амониумнитрат, карба-
мид (уреа 46% N), азотни рас-
твори (45% N) суперфосфат во 
прав и гранули (комплексни 
ѓубрива NPK (15:15:15:) пакува-
ње од 50 kg) 

01183 Производство на хемиски влак-
на и пластични маси 

011831 Производство на вештачки и 
синтетички влакна: целулозно 
влакно и рајон 

011832 Производство на пластични ма-
си: полиетилен, полипропилен, 
поливинил-холорид, синтетич-
ки каучук 

0119 Преработка на хемиски произ-
води 

01191 011910 

01192 011920 

01199 011990 

0121 

01212 

01213 

012120 

012130 

0123 

01231 012310 

01232 

0124 

01241 

01242 

0125 

01252 

012322 

012410 

012421 

012429 

012521 

012522 

0126 

01261 

012614 

Производство на лекови и фар-
мацевтски хемикалии:готови 
лекови за употреба во медици-
ната што се издавааат само на 
лекарски рецепт (освен ветери-
нарски лекови), аналгетиции и 
„С“ витамин (во таблети 20 х 
0,5 g) 
Производство на средства за 
перење и на козметички препа-
рати: детергенти за рачно пере-
ње на алишта (пакување 
0,50-0,75 kg), детергенти за ма-
шинско перење на алишта 
(прашкасти - пакување 3 kg), 
паста за заби (50-60 g) тоалетни 
сапуни (околу 80 g), крема за 
лице (солва, нивеа, сса 60), ша-
мпон за коса (0,5 1) 
Производство на други хемиски 
производи: рендген филмови 
(за медицинско снимање 13 х 
180 т) , антифриз (од 1 1) 
Производство на градежен ма-
теријал 
Производство на цемент: по-
ртланд цемент (РС-45) 
Производство на тули и ќера-
миди: фалцувани ќерамиди, 
вертикални тули со 40% шупли-
на 
Производство на финални про-
изводи од дрво 
Производство на мебел од 
дрво: висечки кујнски елементи 
(двокрилни), ормани (двокри-
лен гардеробен дел на регал), 
стол тапациран со штоф 
(трпезариски стол) 
Производство на други финал-
ни производи од дрво 
Производство на градежни еле-
менти од дрво: дабов полн пар-
кет, врата (внатрешна еднок-
рилна) 
Производство и преработка на 
хартија 
Производство на целулоза и 
хартија: ротохартија во родни 
(весникарска) 
Преработка на хартија 
Производство на хартиена ам-
балажа: натрон вреќи 
Друга преработка на хартија: 
тоалетна хартија (од небелена 
хартија 100 листови) 
Производство на текстилни 
преѓи и ткаенини 
Производство на ткаенини 
Производство на памучни ткае-
нини: постелно платно (белено, 
100% памук, со широчина 
140-150 cm) 
Производство на волнени ткае-
нини (од волнен тип): волнени 
ткаенини од чешлано предиво 
(ткаенини 100% од чешлана 
волка од волнен тип за машка 
облека со широчина 140 cm, 
тежина 350-450 g) 
Производство на готови тек-
стилни производи 
Производство на трикотажни 
предмети 
Производство на чорапи: маш-
ки чорапи од синтетичко преди-
во (куси, бр. 10-12), женски чо-
рапи 6д синтетичко предиво 
(хула-хоп бр. 9-11), детски чо-
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рани од синтетичко предиво 
(хула-хоп бр. 6-8) 

01262 Производство на текстилна 
конфекција f 

012621 Производство на долна облека 
(освен трикотажа): машки ко-
шули (околу 35% памук и 65% 
синтетика cb долги ракави) 

012622 Производство на облека: жен-
ска блуза (100% полиестер со 
долги ракави), машки пантало-
ни (околу 45% рунска волна и 
55% синтетика), детски панта-
лони (бр. 12-16) 

012623 Производство на рубелина за 
домаќинството: тоалетна рубе-
лина (фротир крпи, 100% памук 
(50 х 100 cm) 

0128 Производство на кожеви обув-
ки и галантерија 

01281 012810 Производство на кожени обув-
ки: женски (плитки) чевли, ле-
пени од бокс со неолит-ѓон и 
машки (плитки) чевли лепени 
(од бокс) со гумен ѓон 

0129 01290 Преработка на каучук 
012901 Производство на гума за вози-

ла: надворешни автомобилски 
гуми (за патничко возило 145 
х 13 и 155 х 13), надворешни 
гуми за товарно возило (20/14) 
и надворешни гуми за трактори 
(11-28/6) 

0130 Производство на прехранбени 
производи 

01301 ' 013010 Мелење и лупење на жита: пче-
нично брашно (тип „500") 

1302 Производство на лео и тестени-
ни 

013021 Производство на леб и печиво: 
пченичен леб (тип „500") 

1303 13030 Преработка и конзервирање на 
овошје и зеленчук: конзервира-
ње на грашок и боранија (во 
лименки од 1 kg) 

01304 Преработка и конзервирање на 
месо и риба 

013041 Колење добиток: свежо говед-
ско и свињско месо (само бут, 
слабина и плеќи) 

01305 013050 Преработка и конзервирање на 
млеко: стерилизирано млеко 
(пакување 1/1), јогурт (од о,2 1) 

01306 013060 Производство на шеќер: шеќер 
(само кристал шекер во пакува-
ње од 1 kg) 

01307 013070 

013071 

013073 

01308 013080 

01309 

013099 

0132 01320 013200 

0133 

01331 013310 

01332 013320 

0300 03000 4 

030003 

Производство на кондиторски 
производи 
Производство на какао произ-
води: чоколада (за јадење-таб-
лирана, од 100 g) 
Производство на кекс и сродни 
производи: тврд кекс („Petit Ве-
ѓите“ во кутии од 1/2 kg) 
Производство на растителни 
масла и масти: растително мас-
ло за јадење (од сончоглед во 
стаклени шишиња од 1 1) 
Производство на други пре-
хранбени производи (без доби-
точна храна) 
Производство на зачини, каво-
вини и други прехранбени про-
изводи: сурово кафе (пакување 
од 1 kg), пржено кафе (во паку-
вање од 100 g) 
Производство на добиточна 
храна: комплетна крмна смеса 
за гоење на свињи (со 12-14% 
протеини), комплетна крмна 
смеса за гоење на пилиња (пи-
лиња од 6-8 недели) 
Производство и преработка на 
тутун 
Производство на ферментиран 
тутун: ферментиран тутун (ја-
каџебел уник I-IV, прилеп аро-
матичен, уник I-IB, вирцинија I 
класа, берлеј I класа, херцего-
вачки равњак I светла) 
Преработка на тутун: цигари 
(од III екстра група и цигари 
од И квалитетна група) 
Шумарство 
Искористување на шумите: об-
ло дрво (трупци за режење на 
елка и смрека) 

2. Известувањето од точка 1 на оваа одлука, произво-
дителите се должни да го достават на образецот што е сос-
тавен дел на ова упатство. 

3. Ова упатство влегува вко сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 05-215 
3f јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Бранко Госговиќ, с. р. 

О Б Р А З Е Ц 
НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 

Назив и седиште на организацијата-претпријатието:. 

Назив и шифра на гранката, групата, односно подгрупата на дејноста:. 

Цени на производите - за кои се доставува известувањето 

Применета до де-
реле,, Единица на д е н д е" н о т н а п оДн е сУв а" Цена за која се Процент на зголемувањето 

- Назив на производот МЃШЃГ кември 1988 н,ето на известу- доставува извес-број " а з и в н а " Р ^ в и д и т мерка година вањето (постојна- тувањето (5:4) (6:5) 
та цена) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) Вид на новопримената цена (да се заокружи а, б, или в): 

а) производителска, б) големопродажна, в) малопродазкна 
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Услови на продажба: место и начин на испорака (франко натоварено во местото на прозводителот, франко истоварено 
во местото на купувачот, франко склад-на купувачот и сл.); начин на пресметка на вредноста на 
амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна, податоци за промената на условите на про-
дажбата: 

2) Основни причини за зголемувањето на цените: 

72. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

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

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ЗА ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 

1.1989 
01Ш 

СФР Југославија 210,8 
СР Босна и Херцеговина 213,0 
СР Македонија 207,3 
СР Словенија 209,9 
СР Србија 210,6 
САП Војводина 204,0 
САП Косово 210,0 
СР Хрватска 212,2 
СР Црна Гора 187,9 

Забелешка: Основните организации со седиште на тери-
торијата на СР Србија надвор од териториите 
на САП можат да го применуваат индексот на 
животните трошоци 213,6, што е пресметан 
врз база на податоците од оваа територија. 

Бр. 001.430/1 
1 февруари 1989 година 
Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ,, с. р. 

73. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 
и 59/88), член 64а и член бб став 2 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И 
ВНЕСУВАЊЕ If А ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТ-

НИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85,6/87,45/87, 66/87, 21/88, 22/88 и 
39/88) во точка 1 бројот: „150.000" се заменува со бројот: 

„300.000", бројот: „100.000" - со бројот: „200.000", а бро-
јот: „5.000" со бројот: „20.000". 

2. Во точка 2 бројот: „30.000" на двете места се заме-
нува со бројот: „50.000". 

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

О. бр. 2 
19 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влагковнќ, с. р. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 39/77) и член 57 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКО-
ВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ, ЗА КОНТРОЛА И ЗА ОБРА-
БОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА КНИГОВОДСТВЕНАТА 
СОСТОЈБА НА СМЕТКИТЕ НА БАНКИТЕ И НА ДРУ-

ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Одлуката за начинот и роковите за доставува-

ње, за контрола и за обработка на податоците за книговод-
ствената состојба на сметките на банките и на другите фи-
нансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/80) 
во точка 12 став 2 зборовите: „наредните седум“ се заме-
нуваат со зборовите: „наредните четири работни“. 

2. Во точка 13 цифрата: „17-ти" се заменува со цифра-
та: „14-ти". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се при-
менува од 31 јануари 1989 година. 

О. бр. 3 
30 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на 
Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

75. 
4 Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки, на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувер-
нерите донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 

од примарната емисија и на другите побарувања на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ ", 
бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 54/88, 59/88, 66/88, 72/88 и 
76/88) точка 4 се менува и гласи: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за февруари 1989 година изнесува 14,9% месечно." 

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

О. бр. 04 
2 февруари 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија 

Митја Гаспарн, с. р. 

76. 
Врз основа на член 28a, став 7 и член 40а точка 1 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/86,42/87,65/87, 87/87,31/88,46/88 и 61/88) 
Народната банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИ-
ТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИМАРНА-

ТА ЕМИСИЈА ЗА ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА 
Стапката на ревалориазцијата на обврските и поба-

рувањата по основ на примарната емисија за февруари 
1989 гдоина изнесува 14,7%. 

С. бр. 3 
2 февруари 1989 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на ' 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

77. 
Врз основа на член 11 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/87 и 31/87) и член 31 
став! точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
на 17. седница одржана на 31 јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕ-
СЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-

ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 
ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација-
ја на средствата на Фондот на федерацијата за кредитира-

ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/88 и 48/88) точка 1 се ме-
нува и гласи: 

„1. Височината на годишната аконтација на средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини за 1988 година (во натамошнот тек-
ст: Фондот) се утврдува во износ, и тоа: 

- во милиони динари -
Од тоа 

Републики и автоном-
ни покраини ВКУПНО 

0 0 на'трудЕиН'е задолжителен 
средства 

1 2 3 4 

СР Босна и Херце-
говина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

267.221,4 
108.224.1 
400.412.3 
445.270.2 
194.827.4 
40.412,9 

522.958,9 
38.472,4 

147.479.4 
59.728,9 

220.987.5 
352.832,2 
154.381,2 
32.023,2 

288.621,0 
21.233,0 

119.742,0 
48.495,2 

179.424.8 
94.438,0 
40.446,2 

8.389,7 
234.337.9 

17.239,4 

ВКУПНО: 2.017.799,6 1.277.280,4 740.513,2" 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„2. Месечните аконтации на средствата на Фондот од 

на оваа одлука се утврдуваат во следните износи^ точка 
и тоа: 

- во милиони динари -
Од тоа 

Републики и автоном-
ни покраини 

со здружување з а п о л ж и т е Л е в 
ВКУПНО на труд и задо^е

иЈслсн 

средства 

СР Босна и Херце-
говина 22.268,5 12.290,0 9.978,5 
СР Македонија 9.018,7 4.977,4 4.041,3 
СР Словенија 33.367,7 18.415,6 14.952,1 
СР Србија 37.105,9 29.402,7 7.703,2 
САП Војводина 16.235,6 12.865,1 3.370,5 
САП Косово 3.367,7 2.668,6 699,1 
СР Хрватска 43.579,9 24.051,8 19.528,1 
СР Црна Гора 3.206,0 1.769,4 1.430,6 

ВКУПНО: 168.150,0 106.440,6 61.709,4" 

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

02 Број: 40/3 
31 јануари 1989 година 
Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој настооански недоволно развиените репуб-

лики н автономни покраини 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Драго Штнглиќ, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВ-
ИОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 129 ДО 137 ОД ЗАКО-
НОТ НА СР СЛОВЕНИЈА ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ СО СОЈУЗНИОТ 
г ЗАКОН 

L Центарот за деловни манифестации „Горевски 
сејм" во Краљ, пред Уставниот суд на Југославија поведе 
постапка за оценувана на согласноста на одредбите на чл. 
129 до 137 од Законот на СР Словенија за пензиското и ин-
валидското осигурувале („Урадии лист СР Словеније", 
бр, 27/83, 21/87 И 48/87) со Уставот на СФРЈ и нивната 
спротивност со сојузниот закоњ 

Подносителот на предлогот смета дека оспорените 
одредби на наведениот закон не се согласни со одредбите 
на член 163 од Уставот на СФРЈ затоа што со тие одредби 
е установено правото на надомест на Заедницата за пен-
зиско и инвалидско осигурување за издатоците од пензис-
кото и инвалидското осигуруваше во случај кога инвалид^ 
коста, телесното оштетување или смртта на осигуреникот 
се предизвикани намерно или од краЈно невнимание, иако, 
според неговото мислење, %ѕк наведените осигурени случаи 
редовно кг се уплатувани придонеси на Заедницата за n t f r 
диско и инвалидско осигурување. Во предлогот уште е на-
ведено дека подносителот на наредлогот смета дека оспо-
рените одредби на Законот на СР Словенија се во спротив-
ност со одредбата на член 3 од Законот за процесната по-
стапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77, 6/80, 36/80, 
43/82, 58/84 и 74/87) поради тоа што по пат на остварува-
ње на правото на надомест Заедницата за пензиско и инва-
лидско осигуруваше се богати без основ, што, по негово 
мислење, е спротивно на правилата на моралот на соција-
листичкото самоуправно општество. Најпосле, подносите-
лот на предлогот истакна дека оспорените одредби на За-
конот на СР Словенија се во спротивност со Законот за 
облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/80). 

Алојз Вердир, од Дупле, се придружи кон предлогот 
На овластениот предлагач како давател на иницијатива за 
поведување постапка за оценување на согласноста со Ус-
тавот на СФРЈ и спротивности со сојузниот закон на тие 
одредби од Законот на СР Словенија за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

2. Со одредбите на чл. 129 до 137 од Законот на СР 
Словенија за пензиското и инвалидското осигурување е 
пропишано дека Заедницата од пензиско и инвалидско 
осигурување има право да бара враќање на надоместот на 
штета предизвикана од лице што намерно или од крајно 
невнимание предизвикало инвалидност, телесно оштету-
вање или смрт на осигуреникот, како и од организацијата 
на здружен труд односно од носителот на самостојниот 
личен труд со чие средство на трудот или со друг опасен 
предмет е предизвикана инвалидност и се определени ме-
рилата за определување на височината на надоместот на 
штетата во такви случаи. 

3. Со одредбата на член 163 став 1. од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека правото на работникот на социјал-
но осигурување се обезбедува со задолжително осигурува-
ње врз начелата на заемност и солидарност и на минатиот 
труд, во самоуправните интересни заедници, а врз основа 
на придонесот од личниот доход и придонесот на органи-
зациите на здружен труд односно придонесот од средства-
та на другите организации и заедни,ци во кои работат; де-
ка со тоа осигурување работникот, во согласност со зако-
нот, си обезбедува право на здравствено осигурување и 
други права за случај на болест, права за случај на породу-
вање, намалување или загуба на работната способност, не-
вработеност и старост и права на други форми социјално 
осигурување, а за членовите на своето семејство - право 
ма здравствена затита, право на семејна пензија, како и 
други права по основ на социјалното осигурување. 

Тргнувајќи од наведената одредба на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со закон 
можел да се пропише начинот на КОЈ се уредува остварува-
њето на правото од социјално осигурување (член 203 став 
3 од Уставот на СФРЈ), а со тоа ш правото на Заедницата 

за пензиско и инвалидско осигурување на надомест на 
штета од лицето поради чија вина или крајно невнимание 
дошло до давањето по основ на пензиското и инвалидско-
то осигурување пред настапувањето на ризиците поради 
кои се формира институтот на социјално осигурување, и 
дека оспорените одредби на Законот со кои тоа е пропи-
шано не се несогласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Со одредбите на член 3 од Законот за процесната 
постапка е пропишано дека судот нема да ги уважи распо-
лагањата на странките што се во спротивност со принуд-
ните прописи за располагање со општествени средства и 
со правилата на моралот на самоуправното социјалистич-
ко општество. 

Уставниот суд на Југославија смета дека обврската за 
надоместување на штета не е во спротивност со правила-
та на моралот на самоуправното социјалистичко општес-
тво и дека поради тоа оспорените одредби не се во спро-
тивност со сојузниот закон. 

5. Со одредбите на член 154 од Законот за облигацио-
ните односи е пропишано дека секој што на друг ќе му 
предизвика штета е должен таа штета да ја надомести, ако 
не докаже дека штетата настанала без негова вина, (став 
1); дека за штета од предмети или од дејствувања од кои 
произлегува зголемена опасност од штета за околината се 
одговара без оглед на вината (став 2) и дека за штета без 
оглед на вината се одговара и во други случаи предвидени 
со законот. 

По сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, со ос-
порените одредби на Законот можеле да се пропишат на-
чинот на остварување на правото на надомест на штета 
што може да им се причини на фондовите на социјалното 
осигурување, како и случаите во кои за штетата на тие 
фондови се одговара без оглед на вината, па Уставниот 
Суд на Југославија оцени дека оспорените одредби на За-
конот на СР Словенија не се во спротивност со Законот за 
облигационите односи. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на одред-
бите на член 375, а во врска со одредбите на член 392 од 
Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија^ на седницата одржана на 21 септември 
1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот Уставниот суд на Југославија да 

утврди дека одредбите на чл. 129 до 137 од Законот на СР 
Словенија за пензиското и инвалидското осигурување се 
несогласни со Уставот на СФРЈ и спротивни на сојузниот 
закон. 

Ова одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во 
следниот состав: претседател на Судот д-р Бранислав 
Ивановиќ и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Бу-
латовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, Димче 
Козаров, Радко Мочивник, Вељко Марковиќ, Милосав 
Стијовиќ, Душан Шртрбац и Рамадан Враниќи. 

У^бр. 241/88 
21 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ТОМ. 3 И 9 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „АЕРО-

ИНЖЕНЕРИНГ" - НОВ БЕЛГРАД 
1. На иницијатива од анонимна група работници на 

Работната организација „Аероинженеринг", Уставниот 
суд на Југославија, со решението У. бр. 151/88 од 29 јуни 
1988 година, поведе постапка за оценување на уставноста 
на одредбите од член 23 став 1 точ. 3 и 9 ца Правилникот 
за решавани? на станбените потреби на работниците на Ра-
ботната организација „,Аероинженбринг" - Нов Белград, 
од 3 јули 1987 година. 

2. Со одредбата на член 23 став 1 точка 3 од наведени-
от правилник е утврдено дека работниот придонес на ра-
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ботникот се утврдува во зависност од височината на лич-
ниот доход што работникот во изминатите пет години го 
остварил во Работната организација „Аероинженеринг", а 
со одредбата на член 23 став 1 точка 9 од тој правилник е 
определено дека на работникот за секоја година чекање на 
стан во таа работна организација му припаѓаат по 5 бодо-
ви. 

3. Со одредбата на член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека работниците за вкупната лична и заеднич-
ка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерен 
на нивниот придонес кон остварувањето на доходот што 
го дале со својот труд и со вложување на општествени 
средства како минат труд на работниците, а со одредбата 
на член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ - дека работниците 
во организациите на здружен труд во согласност со наче-
лото за заемност и солидарност, заеднички и рамноправ-
но обезбедуваат постојано подобрување на животните ус-
лови на работниците со издвојување и здружување на 
средства за таа цел и на друг начин. 

Доходот на организацијата на здружен труд не е ре-
зултат само од трудот на работниците во таа организаци-
ја на здружен труд туку, според одредбата на член 17 став 
1 од Уставот на СФРЈ, е резултат и од вкупниот општес-
твен труд. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека доходот 
на секоја организација на здружен труд, како дел од вкуп-
ниот општествен производ, е од општествен.карактер и за-
тоа придонесот од работникот мора да се посматра не са-
мо како придонес кон остварениот доход на организација-
та на здружен труд во која го остварува правото на доде-
лување стан туку и како придонес што го дал за остваре-
ниот доход на општеството како целина. 

Имајќи го предвид изложеното, Уставниот суд на Ју-
гославија оцени дека одредбата на член 23 став 1 точка 3 
од наведениот правилник, со која е вреднуван само работ-
ниот придонес што работникот во изминатите пет години 
го остварил во таа работна организација, а не и работниот 
придонес остварен во други организации на здружен труд, 
не е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Исто така, по оцена на Уставниот суд на Југославија, 
со Уставот на СФРЈ не е согласна ни одредбата на член 23 
став 1 точка 9 од наведениот правилник, со која времето 
на чекање стан се вреднува само во текот на работниот од-
нос во Работната организација „Аероинженеринг", а не и 
во текот на работниот однос во другите организации на 
здружен труд, бидејќи со тоа, всушност, на посреден на-
чин, различно се вреднува работниот стаж остварен во таа 
работна организација и работниот стаж остварен во дру-
гите организации на здружен труд. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 23 ноември 1988 година, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 23 став 1 точ. 3 и 9 

од Правилникот за решавање на станбените потреби на 
работниците на Работната организација „Аероинжене-
ринг", Нов Белград, од 3 јули 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Работната организација „Аероинженеринг" на 
начинот на кој е објавен Правилникот чии што одредби се 
укинуваат. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во следниот состав: претседател на Уставниот суд на 
Југославија д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Хрвое Ба-
чиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван 
Кристан, Радко Мочивник, Милосав Стиовиќ и Душан 
Штрбац. 

У бр. 151/88 
23 ноем,ври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 17 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
1. Работната заедница на Сложената организација на 

здружен труд за проектирање, производство, монтажа и 
изградба на енергетски и индустриски објекти „Микел“ во 
Белград, поведе пред Уставниот суд на Југославија по-
стапка за оценување на уставноста на одредбата на член 
17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд. 

Работната заедница на наведената организација на 
здружен труд смета дека со оспорената одредба на Зако-
нот за судовите на здружениот труд не можеше да биде 
пропишано дека Судот на здружениот труд е надлежен за 
рашавање на спорови за законитоста на одлуките на ар-
битражите односно на избраните судови, затоа што по 
мислењето на таа работна заедница, за решавањето на тие 
спорови треба да биде надлежен, во смисла на одредбата 
на член 233 став 3 од Уставот на СФРЈ, редовниот суд. За-
тоа, по мислењето на таа работна заедница, одредбата на 
член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд 
не е согласна со Уставот на СФРЈ. 

2. Со одредбата на член 17 став 2 од Законот за судо-
вите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/84) е пропишано дека судот на здружениот труд фор-
миран за територијата на една или повеќе општини е ис-
клучиво надлежен за решавање на споровите за законитос-
та на одлуките на арбитражите односно на избраните су-
дови донесени во споровите Од општествено-економските 
и другите самоуправни односи определени со законот. 

3. Во одговорот на предлогот со кој е поведена по-
стапка за оценување на уставноста на одредбата на член 
17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд, Со-
бранието на СФРЈ истакна дека смета дека оспорената од-
редба на наведениот закон е согласна со Уставот на СФРЈ. 

4. На јавната расправа од 23 јуни 1988 година, пре-
тставникот на Работната заедница на Сложената органи-
зација на здружен труд „МИНЕЛ" истакна дека останува 
при причините изнесени во предлогот со кој е поведена 
постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 
17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд дека 
одлуката на арбитражата е конечна и дека со закон не 
може да биде пропишано спорот за законитоста на таа од-
лука да го решава судот на здружениот труд. 

Претставникот на Собранието на СФРЈ на јавната 
расправа истакна, образлагајки го ставот на Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ за согласноста на оспорената 
одредба на Законот за судовите на здружениот труд со Ус-
тавот на СФРЈ, дека со одредбата на член 233 став 2 од Ус-
тавот на СФРЈ е утврдено дека надлежноста, составот и 
организацијата на самоуправниот суд, како и постапката 
пред тој суд се уредуваат со закон односно со актот за ус-
тановување на самоуправниот суд. Тргнувајќи од таа од-
редба на Уставот на СФРЈ, оспорената одредба и другите 
одредби на Законот за судовите на здружениот труд, по 
мислењето на Собранието на СФРЈ, се согласни со Уста-
вот на СФРЈ. 

5. Со одредбата на член 217 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека судската функција во единствениот систем на 
власта и самоуправувањето на работничката класа и на 
сите работни луѓе ја вршат редовните судови како органи 
на државната власт и самоуправните судови. 

Со одредбата на член 223 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека самоуправните судови се установуваат со 
самоуправен акт или со спогодба на странките во соглас-
ност со уставот и законот, дека самоуправните судови за 
определени видови спорови можат да се установат и со за-
кон и дека надлежноста, составот и организацијата на са-
моуправниот суд и постапката пред тој суд се уредуваат 
со закон, односно со актот за установување на судот, во 
согласност со законот. 

Според сфаќањето на Уставниот СУД на Југославија, 
од наведената одредба на Уставот на СФРЈ не произлегу-
ва дека судот на здружениот труд или друг самоуправен 
суд што е установен со закон е надлежен да ги решава спо-
ровите за законитоста на одлуките на самоуправните су-
дови што се установуваат со самоуправен акт или со спо-
годба на странките. Уставниот суд на Југославија смета 
дека со самоуправен акт односно со спогодба на странки-
те за установување на самоуправниот суд се уредува пра-
шањето за употреба на правните средства против одлуки-
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те на тие судови, па и прашањето за решавање на спорови-
те за законитоста на одлуките на тие судови. 

Според одредбата на член 224 став 1 од Уставот на 
СФРЈ, самоуправните судови ги решаваат споровите од 
општествено-економските и другите самоуправни односи 
определени со уставот и со законот, како и споровите што 
ќе им ги доверат работните луѓе во организациите на 
здружен труд, во самоуправните интересни заедници и во 
други самоуправни организации и заедници, настанати од 
меѓусебните односи што самостојно ги уредуваат или од 
правата со кои слободно располагаат, ако со закон не е ут-
врдено дека определени видови спорови ги решаваат ре-
довните судови. Некои од споровите од општествено-еко-
номските и другите самоуправни односи ги решаваат су-
довите на здружениот труд, според одредбите на член 226 
став 1 од Уставот на СФРЈ!. Но, од фактот што некои од 
тие спорови ги решаваат судовите на здружениот труд не 
произлегува, според сфаќањето на Уставниот суд на Југо: 
славија, дека судовите на здружениот труд се второстепе-
ни судови во однос на другите самоуправни судови, ниту 
дека судовите на здружениот труд се надлежни да ги ре-
шаваат споровите за законитоста на одлуките на другите 
самоуправни судови. 

На природата на односите меѓу самоуправните судо-
ви не и одговара, според сфаќањето на Уставниот суд на 
Југославија, самоуправните судови што се основани со за-
кон и што се надлежни за решавањето на одделни спорови 
од општествено-економските и другите самоуправни од-
носи да бидат надлежни за решавање на споровите за за-
конитоста на одлуките на другите самоуправни судови 
што решаваат спорови од општествено-економските и 
другите самоуправни односи што не се ставени во над-
лежност на самоуправните судови основани со закон, од-
носно на судовите на здружениот труд. Според сфаќањето 
на Уставниот суд на Југославија, од одредбите на Уставот 
на СФРЈ за положбата и природата на самоуправните су-
дови што се установуваат со самоуправен акт или со спо-
годба на странките произлегува дека со актот за установу-
вање на самоуправниот суд што не е основан со закон се 
утврдува двостепеност во решавањето на споровите за 
кои одлучуваат тие самоуправни судови, па и прашањето 
за решавање на споровите за законитоста на одлуките на 
тие самоуправни судови. На природата на односите меѓу 
самоуправните судови, според наведените одредби од Ус-
тавот на СФРЈ, и одговара споровите за законитоста на 
одлуките на другите самоуправни судови односно арбит-
ражи и на избраните судови да ги решаваат, во смисла на 
одредбата на член 233 став 3 од Уставот на СФРЈ, редов-
ните судови, а не самоуправните судови што се основани 
со закон за решавање на споровите од определен вид од 
општествено-економските и другите самоуправни односи, 
односно судовите на здружениот труд. 

Поради сето тоа, според мислењето на Уставниот суд 
на Југославија, одредбата на член 17 став 2 од Законот за 
судовите на здружениот труд, со која е пропишано дека 
судот на здружениот труд основан за територијата на ед-
на или повеќе општини е исклучиво надлежен за решава-
ње на споровите за законитоста на одлуките на арбит-
ражите односно на избраните судови донесени во спорови-
те од општествено-економските и другите самоуправни 
односи, не е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

6. Во согласност со изложеното, Уставниот суд на Ју-
гославија оцени дека одредбата на член 17 став 2 од Зако-
нот за судовите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/84) не е согласна со Уставот на СФРЈ, па, на 
седницата за советување и гласање, одржана на 14 септем-
ври 1988 година, врз основа на одредбата на член 375 став 
1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбата на член 17 став 2 од Зако-

, нот за судовите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/84, не^е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“. 
Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 

во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранислав 
Ивановиќ, и судиите: Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Малов-
ски, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Рамадан Врани-

ќи, Хрвое Бачиќ, Душан Штрбац, д-р Александар Фира, 
Божидар Булатовиќ, Вељко Марковиќ и Димче Козаров. 

У бр. 311/87 
14 септември 1988 година 
Белград Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 11 ОД САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, ОБВРСКИ И ОД-
ГОВОРНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА 
ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО СКЛУЧЕНА ВО ОПШТОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И ИНДУСТРИЈАТА ЗА 

ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ ПРИ СТОПАНСКАТА 
КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. По повод иницијативата на Ѓорѓи Седлан, од Бел-
град, Уставниот суд на Југославија да поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на одредбата на 
член 143 од Самоуправната спогодба за основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка на работниците на Работната орга-
низација „Автопат“, во Белград, Уставниот суд на Југо-
славија, по сопствена иницијатива, со Решението број У-
-34/88 од 20 април 1988 година, поведе постапка за оцену-
вање на уставноста и законитоста на одредбата на член 11 
од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 
уредување на определени права, обврски и одговорности 
на работниците врз основа на изведувањето на инвестици-
они работи во странство склучена во Општото здружение 
на градежништвото и индустријата за градежен материјал 
при Стопанската комора на Југославија. 

2. Со одредбата на член 11 од Самоуправната спогод-
ба за основите и мерилата за уредување на определени 
права, обврски и одговорности на работниците врз основа 
на изведувањето на инвестициони работи во странство 
склучена во Општото здружение на градежништвото и ин-
дустријата за градежен материјал при Стопанската комо-
ра на Југославија е утврдено дека исплата на личните до-
ходи на работниците на работната единица во странство 
се врши врз товар на остварениот вкупен приход и оства-
рените средства за лични доходи во таа единица. 

3. Општото здружение на градежништвото и индус-
тријата за градежен материјал при Стопанската комора 
на Југославија, во одговорот на решението за поведување 
постапка, наведе дека од поблиската анализа на другите 
одредби од Самоуправната спогодба за основите и мери-
лата за уредување на определени права, обврски и одго-
ворности на работниците врз основа на изведувањето на 
инвестициони работи во странство следи заклучок дека на 
работниците на работа во странство првенствено, а не ис-
клучиво, им се обезбедуваат средства за лични доходи од 
делот на вкупниот приход што ќе го оствари работната 
единица во странство, и тоа во рамките на единствените 
основи и мерила утврдени со соодветниот самоуправен 
општ акт со кој се уредува распределбата на средствата за 
лични доходи во основната организација на здружен труд. 

4. Со одредбите на член 22 став 1 и член 44 став 3 од 
Уставот на СФРЈ е утврдено дека личните доходи на ра-
ботниците во здружениот труд со општествени средства 
им се гарантираат најмалку во височината односно обе-
мот што ја обезбедува нивната материјална и социјална 
сигурност и дека, во организацијата на здружен труд што 
врши дејност во странство, работниците чии работни мес-
та се во странство имаат исти права, обврски и одговор-
ности како и работниците на таа организација во земјата. 

Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената од-
редба на наведената самоуправна спогодба со која е про-
пишано дека исплатата на динарскиот дел на личниот до-
ход на работниците на работа во странство зависи од реа-
лизираниот и трансферираниот приход на организацијата 
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на здружен труд што врши работи во странство е несог-
ласна со Уставот на СФРЈ, затоа што со ненавремената 
исплата на динарскиот дел од личниот доход на работни-
ците што вршат работи во странство се доведува во пра-
шање нивната материјална и социјална сигурност и што 
овие работници се доведуваат во нерамноправна положба 
во однос на другите работници од истата организација на 
здружен труд чии места на работа се во земјата. 

Со одредбата на член 98 став 1 од Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/88 -
пречистен текст) е пропишано дека работниците во текот 
на годината привремено го утврдуваат и исплатуваат лич-
ниот доход како аконтација за периодите утврдени со са-
моуправниот општ акт, и дека тие периоди не можат да 
бидат подолги од еден месец, а со одредбата на член 8 
став 1. точ. 1 и 2 од Законот за заштита на граѓаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 
привремена работа во странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/80) е пропишано дека здравственото осигу-
рување на работниците на работа во странство и здрав-
ствената заштита на нивните семејства, како и додатокот 
на деца и другите социјални примања претставуваат ос-
новна заштита на работниците на работа во странство. 

Поаѓајќи од наведените одредби на сојузните закони, 
Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената ОД“ 
редба на наведената самоуправна спогодба е во спротив-
ност со Законот за здружениот труд и Законот за заштита 
на граѓаните на СФРЈ на привремена работа во странство, 
бидејќи не обезбедува редовна исплата на аконтацијата на 
личните доходи на работниците во динарски средства за 
плаќање, како ниту уплата на соодветните придонеси на 
самоуправните интересни заедници односно исплата на 
дoдaтoциte на деца и на другите социјални давања. 

Од тие причини Уставниот суд на Југославија смета 
дека оспорената одредба на наведената самоуправна спо-
годба не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека .е во спро-
тивност со сојузниот закон. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа насилен 
375 во врска со член 392 од Уставот на СФРЈ и член 35 од 
Деловникот на Уставниот СУД на Југославија, на седница-
та одржана на 23 ноември 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 11 од Самоуправната 

спогодба за заедничките основи и мерила за уредување на 
определени права, обврски и одговорности на работници-
те врз основа на изведувањето на инвестициони работи во 
странство склучена во Општото здружение на градежниш-
твото и индустријата за градежен материјал при Стопан-
ската комора на Југославија. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ 
и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, 
Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар 
Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван 
Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ и Душан Штрбац. 

III У бр. 35/88 
23 ноември 1988 година 
Белград “ „ 

Претседател 
на Уставниот суд на 

, Југославија 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 143 ОД САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„АВТОПАТ' БЕЛГРАД 
1. Врз основа на иницијативата на Горги Седлан, од 

Белград, Уставниот суд на Југославија со решението У-бр. 
34/88 од 20 април 1988 година поведе постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста на одредбата на член 143 
од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 

распределба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка на работниците на Градежната работна ор-
ганизација „Автопат“ во Белград. 

2. Со одредбата на член 143 од наведената самоуправ-
на спогодба на Градежната работна организација „Авто-
пат“ во Белград е утврдено дека на работникот, на негово 
барање, може да му се исплати дел од личниот доход ос-
тварен на работа во странство во динарски средства на 
плаќање, како и дека придонесите од личниот доход за 
пензиско, инвалидско и друго осигуравање се плаќаат са-
мо од средствата реализирани на работа во странство и 
претходно трансферирани во динари во Југославија. 

3. Градежната работна организација „Автопат“ во 
Белград, во мислењето дадено по повод иницијативата, 
наведе дека одредбата на член 143 од наведената самоуп-
равна спогодба се заснова врз одредбата на член 10 од За-
конот за вкупниот приход и доходот и врз одредбата на 
член 11 од Самоуправната спогодба за основите и мерила-
та за уредување на определени права, обврски и одговор-
ности на работниците врз основа на изведувањето на ин-
вестициони работи во странство склучена во Општото 
здружение, за градежништвото и индустрија на градежен 
материјал при Стопанската комора на Југославија, од кои 
произлегува дека исплатата на личните доходи на работ-
ниците на работа во странство не може да се изврши пред 
реализацијата на доходот остварен во странство и негово-
то трансферирање во Југославија. 

4. Со одредбите на член 22 став 1 и член 44 став 3 од 
Уставот на СФРЈ е утврдено дека личните доходи на ра-
ботниците во здружениот труд со општествени средства 
се гарантираат најмалку во височината односно во обемот 
што ja обезбедува нивната материјална и социјална сигур-
ност и дека, во организацијата на здружен труд која врши 
дејност во странство работниците чии работни места се во 
странство ги имаат истите права, обврски и одговорности 
како и работниците на таа организација во земјата. 

Тргнувајќи од наведените одредби од Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека оспорена-
та одредба од наведената самоуправна спогодба со која е 
пропишано дека исплатата на динарскиот дел од личниот 
доход на работниците на работа во странство е зависна од 
реализираниот и трансфериран приход на организацијата 
на здружен труд која врши работи во странство, е несог-
ласна со Уставот на СФРЈ, затоа што со неиавремената 
исплата на динарскиот дел на личниот доход на работни-
ците што вршат работи во странство се доведува во пра-
шање нивната материјална и социјална сигурност и што 
тие работници се доведуваат во нерамноправна положба 
во однос на другите работници на истата^ организација на 
здружен труд чии места на работа се во земјата. 

Со одредбата на член 98 став 1 од Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/88 -
пречистен текст) е пропишано дека работниците во текот 
на годината привремено го утврдуваат и исплатуваат лич-
ниот доход како аконтација за периодите утврдени со са-
моуправниот општ акт и дека тие периоди не можат да би-
дат подолги од еден месец, а со одредбата на член 8 став 1 
точ. 1 и 2 од Законот за заштита на граѓаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на привре-
мена работа во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
15/80) е пропишано дека здравственото осигурување на 
работниците на работа во странство и здравствената за-
штита на нивните семејства, како и додатокот на деца и 
другите социјални примања, претставуваат основна за-
штита на работниците на работа во странство. 

Тргнувајќи од наведените одредби на сојузните зако-
ни, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената 
одредба од наведената самоуправна спогодба е во спро-
тивност со наведните одредби на Законот за здружениот 
труд и на Законот за заштита на граѓаните на СФРЈ на 
привремена работа во странство, бидејќи не обезбедува 
редовна исплата на аконтанцијата на личните доходи на 
работниците во динарски средства на плаќање, како ни уп-
лата на соодветните придонеси на самоуправните инте-
ресни заедници односно исплата на додатоците на деца и 
другите социјални давања. 

Од тие причини Уставниот суд на Југославија смета 
дека оспорената одредба на наведената самоуправна спо-
годба е несогласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спро-
тивност со сојузниот закон. , 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 во врска со член 392 од Уставот на СФРЈ и член 35 од 
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Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седница-
та одржана на 23 ноември 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 143 од Самоуправната 

спогодба за основите и мерилата за распоределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на ра-
ботниците на Градежната работна организација „Авто-
пат“ во Белград. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ 
и членовите на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, 
Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар 
Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван 
Кристин, Вел,ко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У бр. 34/88 
23 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
i д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

64. Закон за измени и дополненија на Законот за за-
должување во странство за рефинансирање на 
кредитите и земање финансиски кредити во пе-
риодот од 1988 до 1996 година 213 

65. Закон за начинот на намирување на обврските 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Осмото пополнување на средства-
та на Меѓународното здружение за развој (IDA) 213 

66. Закон за учество на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во општото зголему-
вање на капиталот на Меѓнародната банка за 
обнова и развој 214 

67. Одлука за издавање на банкнота од 100.000 ди-
нари 215 

68. Наредба за начинот на спроведувањето на од-
редбата на тбчка 5 став 2 од Одлуката за опре-
делување на највисоката цена на пченичното 
брашно тип „850" и највисоката цена на основ-
ниот вид пченичен леб произведен од пченично 
брашно тип „850" 215 

69. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за стручната подготовка, стручната обу-
ка, испитите, дозволите и овластувањата на воз-
духопловно-техничкиот персонал и на возду-
хопловниот персонал на техничка подготовка - 215 

Страна 
70. Правилник за просториите, техничката опрема 

и начинот на вршење преглед на воздухоплови, 
патници и предмети на воздухопловно приста-
ниште 216 

71. Упатство за доставување на известување за це-
ните до Сојузниот завод за цени заради следење 219 

72. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна'Република Југославија, со-
цијалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини за јануари 1989 година - 222 

73. Одлука за измени на Одлуката за изнесување и 
внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство 222 

74. Одлука за измени на Одлуката за начинот и ро-
ковите за доставување за контрола и за обра-
ботка на податоците за книговодствената сос-
тојба на сметките на банките и на другите фи-
нансиски организации 222 

75. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки, на пласманите од примарната емисија и 
на другите побарувања на Народната банка на 
Југославија . 222 

76. Соопштение за стапката на Ревалоризација на , 
обврските и побарувањата по основ на примар-
ната емисија за февруари 1989 година 223 

77. Одлука за измени на Одлуката за годишната и 
месечната аконтација на средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1988 година 223 

Одлука за оценување на уставноста и спротивност 
на одредбите на чл. 129 до 137 од Законот на 
СР Словенија за пензиското и инвалидското 
осигурување со сојузниот закон 224 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 23 став 1 точ. 3 и 9 на Правилникот за ре-
шавање на станбените потреби на работниците 
на Работната организација „Аероинженеринг" 
- Нов Белград 224 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 17 став 2 од Законот за судовите на 
здружениот труд 225 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбата на член 11 од Самоуправната 
спогодба за основите и мерилата за уредување 
на определни права, обврски и;: одговорности 
на работниците врз основа на изведувањето на 
инвестициони работи во странство склучена во 
Општото здружение на градежништвото и ин-
дустријата за градежен материјал при Стопан-
ската комора на Југославија 226 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбата на член 143 од Самоуправната 
спогодба за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка на работниците на Градежната 
работна организација „Автопат“ Белград 227 
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