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131.. 
Со цел заштита на уставниот поредок, јавниот ред и 

мир, личната и имотната сигурност и безбедноста на сите 
граѓани и на општествениот имот и што побрзо нормали-
зирање на влошената состојба во САП Косово, Собрание-
то на СФРЈ врз основа на член 153 од Деловникот за заед-
ничката работа на соборите на Озбранието на СФРЈ, на 
заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на 
републиките и покраините, одржана на 1 март 1989 годи-
на, ги усвои следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Собранието на СФРЈ ги поддржува посебните мер-

ки што Претседателството на СФРЈ, во рамките на своите 
уставни овластувања, ги презеде заради зачувување и за-
штита на територијалниот интегритет и уставниот поре-
док на СФРЈ, обезбедување на јавниот ред и мир, слобода-
та, работата и живеењето, како и нормализирање на вкуп-
ната состојба во С АЛ Косово. 

Собранието на СФРЈ бара од Претседателството на 
СФРЈ редовно да го известува Собранието на СФРЈ за 
спроведувањето на посебните мерки. 

2. Собранието на СФРЈ ќе ги зголеми активности-
те врз усогласувањето на документите на економската 
политика (буџетот, вонбуџетскиот биланс, прописите за 
курсните разлики) што суштествено ги определуваат усло-
вите на стопанисувањето во 1989 година, како и работата 
врз донесувањето на системските закони и ќе ги донесе во 
што пократок рок. 

3. Собранијата на социјалистичките републики и на 
социјалистичкитех автономни покраини треба веднаш, во 
рамките на своите надлежности, да ги преземат сите неоп-
ходни мерки со кои тие можат да придонесат за отстрану-
вање на причините што доведоа до влошување на поли-
тичко-безЌедносната ситуација во САП Косово и со тоа за 
што побрзо нормализирање на вкупната состојба во земја-
та. 

4. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот из-
вршен совет, по потреба, да му предлага на Собранието 
на СФРЈ донесување на мерки од надлежноста на Собра-
нието на СФРЈ што се неопходни заради стабилизација на 
приликите на Косово, какво и во општеството во целост. 

Сојузниот извршен совет и сите органи и организа-
ции во федерацијата се должни и понатаму да ги презема-
ат сите неопходни мерки од својата надлежност заради 
поефикасно спроведување на одлуките на Претседател-
ството на СФРЈ. 

5. Собранието на СФРЈ ги повикува сите работни лу-
ѓе и граѓаните во САН Косово да се вратат на своите се-
којдневни работни обврски и активности. На тој начин ќе 
покажат висок степен на свест и одговорност во борбата 
против сите видови на непријателската активност и ќе 
обезбедат нормализирање на животот, непречено функци-
онирање на институциите на системот и на процесот на 
производството., 

6. Собранието на СФРЈ бара од сите надлежни орга-
ни веднаш да преземат мерки за утврдување на кривична-
та и друга одговорност на инсиираторите и организатори-
те на контрареволуционерното дејствување на Косово, ка-
ко и за сите други лица за сторените дела со кои се загро-
зува со Уставот на СФРЈ утврдениот поредок, слободите и 
правата на граѓаните. 

Собранието на СФРЈ бара од надлежните органи вед-
наш да ги испитаат и да ги утврдат сите околности под 

кои поединци на каков и да било начин придонеле или би-
ле организатори на настаните во рудникот Стари трг. 

Собранието на СФРЈ смета дека не можат да се 
вршат сменувања надвор од постапката пропишана со Ус-
тавот и законот. 

7. Собранието на СФРЈ тргнува од тоа дека совладу-
вањето на контрареволуцијата на Косово, надминувањето 
на недовербата и унапредувањето на меѓунационалните 
односи во САН Косово е југословенски проблем и задача, 
па ги повикува сите органи, организации и заедници во фе-
дерацијата, на одговорно и доследно извршување на зада-
чите од Југословенската програма на мерки и активности 
за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од 
Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доа-
ѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово. 

За таа цел Собранието- на СФРЈ ќе ги преземе сите 
мерки од својата надлежност. 

Неопходно е собранијата на социјалистичките репуб-
лики и собранијата на социјалистичките автономни по-
краини да го разгледаат извршувањето на Југословенска-
та програма и на сопствените обврски што од неа произ-
легуваат и, во рамките на своите права, должности и одго-
ворности, веднаш да ги преземат сите потребни мерки и 
други неопходни активности заради ефикасно, потполно и 
навремено извршување на обврските, како и утврдување 
на личната и колективната одговорност на институциите 
и поединците кои не ги извршуваат, го оневозможуваат 
извршувањето или го забавуваат извршувањето на об-
врските утврдени во Југословенската програма; 

8. Сите субјекти на општонародната одбрана, оп-
штествената самозаштита и на безбедноста треба да ја 
зголемуваат својата активност во извршувањето на зада-
чите утврдени со посебните мерки на Претседателството 
на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ бара надлежните органи и пона-
таму да вршат во САП Косово вонредна инспекциска кон-
трола на сегашната состојба на одбранбените подготовки 
на субјектите на општонародната одбрана и на општес-
твената самозаштита, да ја утврдат состојбата, да пред-
ложат соодветни мерки за нејзиното подобрување и да 
предложат мерки за одговорност. 

9. Собранието на СФРЈ ги поддржува барањата на ра-
ботните луѓе и граѓаните сите државни органи и органите 
на општествено-политичкнте организации и заедници да 
ја насочат веднаш својата активност кон изнаоѓање и ос-
тварување на правците за излез од општествената и еко-
номската криза во земјата. Во врска со тоа, неопходно е да 
се подига нивото на одговорноста на овие органи, постоја-
но да се разгледува нивната работа и резултатите од таа 
работа, и во тој состав одговорноста на носителите на са-
моуправните, јавните и на други општествени функции. 

10. Собранието на СФРЈ истакнува дека извршените 
промени на Уставот на СФРЈ имаа за цел да овозможат 
спроведување на реформата на стопанскиот и политички-
от систем и дека со нив не се изменети Основните начела 
на Уставот од 1974 година. 

Собранието на СФРЈ оценува дека со усвоените про-
мени на Уставот на СР Србија од страна на Собранието 
на СР Србија се обезбедува неопходното 'единство и заед-
ништво на сите социјалистички самоуправни сили во СР 
Србија на линија на ставовите на XIII конгрес на СКЈ. 
Овие промени се значајни не само за СР Србија и соција-
листичките автономни покраини, туку и за остварувањето 
на уставната концепција на југословенската федерација и 
стабилноста на целата земја и не ја менуваат со Уставот 
на СФРЈ утврдената положба на социјалистичките авто-
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номни покраини. Заради остварување на неопходното 
единство и заедништво во СР Србија, треба што побргу да 
се заврши постапката за промени на Уставот на СР ерби-
ја. 

11. Делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ 
се должни да ја следат настанатата ситуација, поактивно 
да дејствуваат, во согласност со своите права и должности 
и да поведуваат иницијативи за преземање на соодветни 
мерки и активности за совладување на настанатите тешко-
тии. 

12. Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните ра-
ботни тела ќе го следат извршувањето на посебните мерки 
и, по потреба, ќе преземаат мерки и активности од својот 
делокруг. 

Одборот на Сојузниот собор за внатрешна политика 
редовно ќе ги оценува резултатите од примената на посеб-
ните мерки и на секоја седница на Сојузниот собор ќе ги 
извести делегатите за своте оцени и за евентуалните пред-
лози за мерки од делокругот на Соборот; 

13. Овие заклучоци ќе се објават во ,,Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Број 06-16/89-060 
1 март 1989 година 
Белград 

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

132. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

с iOivh и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), по прибавено мислење 
од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

I. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот, во Списокот на стоки со форми на 
извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 
19/88, 34/88, 68/88 и 76/88) се вршат следните измени: 

1) во колона 6 кратенката: „Кк" се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 0102.904, 2601.112, 4002.11, 
7102.10,7102.21 и 7102.29; 

2) во колона 7 кратенката: „ЛЕО“ се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тар. ознаки 0101.199, 0101.201, 0101.203, 
0102.909, 0106.001, 0106.002, 0106.004, 0106.005, 0106.006, 
0106.019, 0204.50, 0205.00, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0206.90, 
0208.20, 0208.90, 0209.009, 0210.20, 0210.90, 0301.10, 0301.92, 
0304.101, 0304.109, 0304.201, 0304.209, 0304.901, 0304.909, 
0305.10, 0305.20, 0305.30, 0305.41, 0305.42, 0305.49, 0305.51, 
0305.59, 0305.62, 0305.69, 0306.11, 0306.12, 0306.13, 0306.14, 
0306.19, 0306.21, 0306.22, 0306.23, 0306.24, 0306.29, 0403.10, 
0404.90, 0405.009, 0406.101, 0406.109, 0407.001, 0407.003, 
0407.004, 0407.006, 0407.009, 0501.001, 0501.009, 0502.10, 
0502.90, 0503.001, 0503.009, 0504.001, 0504,002, 0504.003, 
0504.004, 0504.005, 0504.006, 0504.007, 0504.009, 0506Л0, 
0506.90, 0507.10, 0507.90, 0508.00, 0509.00, 0511.91, 0511.99, 
0602.30, 0602.40, 0602.91, 0602.99, 0603.101, 0603.102, 
0603.109, 0603.901, 0603.909, 0604.91, 0604.99, 0709.10, 
0709.20,0710.10,0710.29,0710.30, 0710.40,0710.801, 0710.809, 
0710.90, 0711.30, 0711.40, 0711.90, 0713.50, 0713.90, 0714.20, 
0714.90, 0802.11, 0802.12, 0802.22, 0802.31, 0802.32, 0802.40, 
0802.90,0806.20,0811.904,08П.909,0901.22,0901.30,0901.40, 
0903.00, 1004.001, 1204.00, 1207,20, 1207.30, 1207.40, 1207.50, 
1207.60, 1207.92, 1207.999, 1209.30, 1212.20, 1212.92, 1212,99, 
1302.319, 1302.32, 1302.39, 1505.909, 1514.102, 1514.909, 
1517.90, 1603.00, 1604.11, 1604.30, 1605.10, 1605.20, 1605.30, 
1605.40, 1605.901, 1605.905, 1605.909, 1701.993, 1704.10, 
1902.20, 1904.10, 1904.90, 1905.10, 1905.20, 1905.30, 1905.40, 
1905.90, 2004.10, 2004.90, 2005.20, 2005.30, 2005.59, 2005.80, 
2005.90, 2007.91, 2008.19, 2008.92, 2306.10, 2306.20, 2306.50, 

2306.60, 2306.90, 2308.10, 2308.90, 2309.10,2309.909, 2525.10, 
2525.20, 2525.30, 2606.009, 2609.00, 2613Л0, 2613.90, 2615.10, 
2615.90, 2616.10, 2616.90, 2618.00, 2619.00, 2905.14, 2905.16, 
2905.21, 2905.22, 2905.39, 2905.41, 2906.11, 2906.12, 2906.131, 
2906.139, 2906.14, 2906.191, 2906.199, 2906.291, 2 9 0 ' 
2907.122, 2907.129, 2907.13, 2907.141, 2907.149, 2. 
2907.19, 2907.22, 2907.23, 2907.29, 2907.30, 2908.10, 2908.^У, 
2908.901, 2908.902, 2908.903, 2908.909, 2909.11, 2909.20, 
2909.30, 2909.42, 2909.43, 2909.44, 2909.49, 2909.50, 2909.60, 
2910.20, 2910.90, 2911.00, 2912.12, 2912.13, 2912.19, 2912.21, 
2912.30, 2912.41, 2912.42, 2912.49, 2912.60, 2913.00, 3604.10, 
3606.10, 3606.90, 3702.20, 3702.31, 3702.39, 3702.41, 3702.42, 
3702.43, 3702.44, 3702.51, 3702.52, 3702.53, 3702.54, 3702.551, 
3702.559, 3702.561, 3702.569, 3702,91, 3702.92, 3702.93, 
3702.941, 3702.949, 3702.951, 3702.959, 3705.10, 3705.209, 
3707.10, 3915.10, 3915.20, 3915.30, 3915.90, 3005.10, 3005.90, 
3006.50, 4002.11, 4002.199, 4002.10, 4002.31, 4002.39, 4002.41, 
4002.49, 4002.51, 4002.59, 4002.60, 4002.70, 4002.80, 4002.91, 
4002.99, 4008.29, 4009.10, 4009.20, 4009.30, 4009.40, 4009.50, 
4010.10, 4010.911, 4010.919, 4010.991, 4010.999, 4012.10, 
4012.20, 4012.90, 4015.11, 4015.19, 4015.90, 4016.10, 4016.91, 
4016.93,4016.94,4Ф 16.95,'4016.99,4017.001,4017.009,4201.00, 
4205.00, 4402.209, 4409.10, 4409.201, 4409.202, 4409.203, 
4409.209, 4204.00, 4206.10, 4206.90, 4304.001, 4414.00, 
4416.001, 4419.00, 4420.10, 4420.90, 4803.001, 4803.002, 
4803.009, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.40, 4818.90, 4823.60, 
4823.70, 4823.90, 4908.10, 4908.901, 4908.909, 4911.911, 
4911.919, 4911.99, 5102.10, 5102.20, 5103.10, 5103.20, 5103.30, 
5305.21, 5305.29, 5305.91, 5305.99, 5601.10, 5601.211, 5601.219, 
5601.221, 5601.229, 5601.291, 5601.292, 5601.299, 5601.30, 
5602.90, 5704.90, 5805.00, 5902.10, 5902.901, 5905.00, 5906.10, 
5906.91, 5906.99, 5907.00, 5908.00, 6301.10, 6501.00, 6406.10, 
6406.20, 6406.91, 6406.99, 6502.00, 6505.10, 6505.90, 6506.10, 
6506.91, 6506.92, 6506.99, 6507.00, ТОПЛО, 7101.10, 7101.21, 
7101.22, 7102Л0, 7102.21, 7102.29, 7102.31, 7102.39, 7103.10, 
7103.91, 7103.99, 710^.10, 7104.201, 7104.209, 7104.901, 
7104.909, 7105.10, 7105.90, 7110.11, 7110.19, 7110.21, 7110.29, 
7110.31, 7110.39, 7110.41, 7110.49, 7111.00, 7112.10, 7112.20, 
7112.90, 7113.11, 7113.19, 7113.20, 7114.11, 7114.19, 7114.20, 
7115.10, 7115.901, 7115.909, 7116.10, 7116.201, 7116.209, 
7117.11, 7117.19, 7117.90. 7202 П , 7202.19, 7202.21, 7202.291, 
7202.29^, 7202.3б,7202.41,7202.49,7202.50,7212.50; 7309.001, 
7309.009,7310.10, 7311.00,7323.991,7324.21,7324.29,7418.10, 
7418.20, 7419.991, 7505.22, 7611.001, 7611.009, 7612.10, 
7612.901, 7612.902, 7613.00, 7615.101, 7615.102, 7615.109, 
7615.20, 8005.10, 8005.20, 8006.00, 8007.001, 8007.002, 
8007.003, 8007.004, 8007.009, 8102.10, 8102.91, 8102.92, 
8102.93, 8102.99, 8103.10, 8103.90, 8105.10, 8105.90, 8108.10, 
8108.90, 8109.10, 8109.90, 8202.101, 8202.109, 8202.209, 
8202319, 8202.329, 8202.40, 8202.999, 8203.109, 8203.209, 
8203.30, 8203.40, 8205.109, 8205.201, 8205.209, 8205.30, 
8205.40,8205.51,8205.59, 8205.60,8205.70,8205.801, 8205.809, 
8207.111, 8207.112, 8207.113, 8207.121, 8207.20, 8207.301, 
8207.302, 8207.303, 8207.309, 8207.403, 8207.404, 8207.409, 
8207.503, 8207.509, 8207.604, 8207.709, 8207.809, 8207.909, 
8208.201, 8208.202, 8208.209, 8208.30, 8208.40, 8208.901, 
8208.902, 8208.909. 8212.109, 8214.90, 8302.411, 8302.419, 
8404.101, 8404.109, 8404.20, 8405.101, 8405.109, 8405.901, 
8405.909, 8406.90,8412.21,8412.29,8412.31,8412.39,8412.801, 
8412.809, 8412.902, 8412.909, 8413.191, 8413.199, 8413.20, 
8413.30, 8413.40, 8413.501, 8413.504, 8413.509, 8413.601, 
8413.602, 8413.609, 8413.701, 8413.702, 8413.703, 8413.704, 
8413.709, 8413.811, 8413.819, 8413.821, 8413.829, 8413.91, 
8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414301, 8414.409, 8414.51, 
8414.599, 8414.601, 8414.609, 8414.591, 8414.806, 8414.807, 
8414.809, 8414.901, 8414.902, 8414.903, 8414.904, 8414.905, 
8414.909, 8415.101, 8415.109, 8415.811, 8415.819, 8415.821, 
8415.829, 8415.831, 8415.839, 8415.901, 8415.909, 8416. 101, 
8416.102, 8416.109, 8416.201, 8416.202, 8416.209, 8416301, 
8416.309, 8416.90, 8417.101, 8417.102, 8417.103, 8417.109, 
8417.20, 8417.801, 8417.802, 8417.803, 8417.804, 8417.809, 
8417.901, 8417.909, 8418.61, 8418.691, 8418.699, 8419.31, 
8419.321, 8419.329, 8419.391, 8419392, 8419393, 8419.394, 
8419.399, 8419.401, 8419.409, 8419.502, 8419.509, 8419.60, 
8419.81, 8419.891, 8419.899, 8419.901, 8419.909, 8420.101, 
8420.109, 8420.911, 8420.919, 8420.991, 8420.999, 8421.11, 
8421.12, 8421Л 9, ,8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.291, 8421.292, 
8421.299, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.19, 8422.90, 
8424.10, 842430, 8424.811. 8424,812, 8424.813, 8424.814, 
8424.819, 8424.899, 8424.901, 8424.909, 8425.41, 8425.42, 
8425.49, 8426ЛII,, 8426.119, 8426.419, 8426.499, 8428.103, 
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8428.20, 8428.311, 8428.319, 8428.32, 8428.50, 8428.60, 
8429.309, 8429.401, 8429.404, 8429.405, 8429.512, 8429.522, 
8429.523, 8429.525, 8429.527, 8430.20, 8430.62, 8432.10, 
8432.21, 8432.29, 8432.30, 8432.40, 8432.80, 8432.90, 8433.11, 
8433.19, 8433.20, 8433.30, 8433.40, 8433.52, 8433.53, 8433.59, 
8433.60,8433.90,8434.10,8434.201,8434.209,8434.90,8435.10, 
8435.90, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 
8437.10, 8437.80, 8437.90, 8444.00, 8445.11, 8445.12, 8445.13, 
8445.191,8445.199, 8445.20, 8445.30,8445.40,8445.90,8446.10, 
8446.21,8446.29,8446.30,8447.11,8447.12,8447.201,8447.209, 
8447.90, 8448.111, 8448.112, 8448.119, 8448.19, 8448.201, 
8448.209, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.41, 8448.42, 
8448.49,8448.51,8448.59,8449.00, 8450.20, 8450.901, 8450.902, 
8451.10,8451.29,8451.301, 8451.309,8451.40,8451.50,8451.80, 
8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.291, 8452.292, 8452.293, 
8452.299, 8452.30, 8452.40, 8452.90, 8454.101, 8454.109, 
8454.20, 8454.301, 8454.302, 8454.303, 8454.309, 8454.90, 
8455.10, 8455.21, 8455.22, 8455.301, 8455.309, 8455.90, 
8456.109, 8456.209, 8456.309, 8456.909, 8461.10, 8464.101, 
8464.109, 8464.201, 8464.209, 8464.901, 8464.909, 8465.10, 
8465.91, 8465.92, 8465.93, 8465.94, 8465.95, 8465.96, 8465.99, 
8467.19, 8467.81, 8467.89, 8468.10, 8468.20, 8468.80, 8468.90, 
8469.10,8470.30, 8470.40,8470.90,8471.10,8471.923,8471.925, 
8471.927,8472.10, 8472.20,8472.30,8472.90,8477.101,8477.40, 
8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8479.90, 8480.10, 8480.20, 
8480.30, 8480.41, 8480.49, 8480.50, 8480.60, 8480.71, 8480.79, 
8485.10, 8485.90,8504.341,8504.40,8504.50, 8508.20,8508.901, 
8508.909, 8510.10, 8510.20, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.40, 
8513.109, 8513.90, 8514.101, 8514.102, 8514.109, 8514.201, 
8514.209,8514.30,8514.90,8517.821,8526.10, 8526.91,8526.92, 
8527.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8539.10, 8539.219, 8539.40, 
8539.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30. 8543.809, 8601.101, 
8601.201, 8602.901, 8602.909, 8603.103, 8603.909, 8604.001, 
8604.009, 8606.911, 8606.991, 8607.111, 8607.112, 8607.114, 
8607.119, 8607.122, 8607Л29, 8607.30, 8607.919, 8607.99, 
8608.001, 8705.201, 8705.209, 8705.904, 8705.905, 8709.11, 
8709.191, 8715.00, 8805.10, 8805.201, 8805.209, 8903.10, 
8907.10, 9013Л0, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9101.11, 9101.12, 
9101.19,9101.21,9101.29,9101.919,9101.999,9102.11,9102.12, 
9102.19,9102.21,9102.29,9102.919,9102.999,9103.10,9103.90, 
9104.00, 9105.29, 9105.91, 9105.99, 9106.90, 9107.001, 9608.91, 
9608.999, 9609.90; 

3) во колона 7 кратенката: „Л БОС“ се заменува со 
кратенката„,ЛБС" во тар. ознаки: 0801.10,0801.20,0801.30, 
0802.21,0802.50,0804.50,0807.10,0807.20,0812.901,0812.902, 
0812.903,1202.10, 1202.20, 1207.10, 1207.991,2009.11,2009.19, 
2009.192, 2009.199, 2009.20, 2009.301, 2009.303, 2009.309, 
2009.40, 2008.11, 2008.20, 2008.30, 2008.91, 2008.991, 5303.90, 
7204.10, 7204.21, 7204.29, 7204.30, 7204.41, 7204.49, 7204.50, 
7323.931, 8211.10, 8211.91, 8211.923, 8211.924, 8215.10, 
8215.20, 8215.91, 8215.99, 8401.10, 8401.201, 8401.202, 
8401.209,8401.30,8401.40,8801.10, 8801.909,8802.11,8802.12, 
8802.201, 8802.209, 8802.301, 8802.309, 8802.401, 8802.409, 
8802.50, 8901.101, 8901.102, 8901.109, 8901.20, 8901.30, 
8901.90, 8902.00, 8904.001, 8904.009, 8905.10, 8905.20, 
8905.901, 8905.909, 8906.009, 8907.90, 8908.00; 

4) во колона 7 кратенката: „Л БОС“ се заменува со 
кратенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 1003.001, 1006.101, 
5204.201, 5204.209, 5207.101, 5207.109, 5207.901, 5207.909; 

5) во колона 7 кратенката: „Кв" се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 6113.00, 6115.11, 6115.12, 
6115.19, 6115.20, 6115.91, 6115.92, 6115.93, 6115.99, 6304.11; 

6) во колона 7 кратенката: „Кк" се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 1507.10, 2835.251, 2903.21, 
2601.111,2604.00; 

7) во колона 7 кратенката: „КкС" се заменува со кра-
тенката: „Кк" во тар. ознаки: 0401.10, 1006.109, 1006.20, 
1006.309,1006.400, 1509.10, 1509.90,1803.10, 1804.00, 1805.00, 
1703.10, 1703.909, 1803.20, 2501.003; 

8) во колона 7 кратенката: „Кк" се заменува со кра-
тенката: „ЛБСГ во тар. ознаки: 0206.80 и 3919.103; 

9) во колона 7 кратенката: „ЛБО^" се заменува со 
кратенката: „ЛБ"^" во тар. ознаки: 4416.009, 8413.11, 
8423.10, 8423.20,8423.30,8423.81, 8423.82,8423.891,8423.899, 
8423.901, 8423.909, 9029.109, 9101.911, 9101.991, 9102.911, 
9102.991, 9106.10, 9106.20, 9107.009; 

10) во колона 7 кратенката: „ЛБ^5"" се заменува со 
кратенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 9026.809 и 9029.209; 

11) во колона 7 кратенката: „ЛЕС“ се заменува со 
кратенката: „ЛБ" во тарифната ознаки: 2711.29; 

12) во колона 7 кратенката: „ЛБО" се заменува со 
кратенката „ЛЕС“ во тар. ознаки: 0711.20 и 7323.941. 

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

Е. п. бр. 72 
17 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

133. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОД-
ДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, 

ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 
1. Цените на услугите во внатрешниот поштенски, те-

леграфски и телефонски сообраќај, и тоа за: печатен мате-
ријал по стапките на масата, мали пакети по стапките на 
масата, препорачени ракувања, вредносни писма по вред-
носта, ракување со вредносно писмо, пакети, поштенски 
упатници, телеграфски упатници, телеграма-збор, импул-
си во телеграфскиот сообраќај, претплата за телекс-при-
клучок, телефонски разговори од претплатнички телефони 
во месниот и меѓумесниот сообраќај и претплата за прет-
платнички телефони, што се формирани и применувани 
до 24 февруари 1989 година, при постојните услови на 
продажба, се определуваат како највисоки цени. 

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

Е. п. бр. 87 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

134. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 
ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850" И НАЈВИСОКАТА 
ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРО-

ИЗВЕДЕН ОДПЧЕНИЧНО БРАШНО 
ТИП „850" 

1. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата и работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓани од-
носно дуќаните (во натамошниот текст: имателите на ду-
ќани), кои произведуваат пченично брашно тип „850" 
можат цените на тоа брашно да ги формираат така што, 
при постојните услови за продажба, највисоката цена да 
изнесува 1.170,00 динари по килограм. 

2. Цената на пченичното брашно тип „850" од точка I 
на оваа одлука се подразбира франко натоварено во пре-
возното средство - паритет Нови Сад. 

3. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата и имателите на дуќани што се занимаваат со про-
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мет на пченично брашно тип „850" можат постојната на-
бавна цена на тоа бршано затечено на залихи да ја зголе-
мат за 501,20 динари по килограм. 

4. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата и имателите на дуќани што се занимаваат со про-
мет на пченично брашно тип „850" ќе ги попишат сите ко-
личества на тоа брашно затечени на залихи на 3 март 1989 
година во 24 часот и сите количества на тоа брашно што 
до тој ден ги фактурирале производителите односно доба-
вувачите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд односно претприја-
тијата и имателите на дуќани што се занимаваат со про-
мет на пченично брашно тип „850" ќе ја пресметаат и еви-
дентираат во своето книговодство и во другата евиденци-
ја, во согласност со прописите, разликата во цената од 
точка 3 на оваа одлука за сите попишани количества на 
пченично брашно тип „850". Таа разлика може да се ко-
ристи во согласност со прописите. 

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните ' 
количества на пченично брашно тип „850" на надлежниот 
орган на општината на чија територија вршат дејност. 

5. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата и имателите на дуќани што произведуваат вид 
пченичен леб (член 83 став 2 точка 1 од Правилникот за 
квалитетот на житата, мелничките и пекарските произво-
ди, тестенините и брзосмрзнатите теста) - („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 53/83), произведен од пченично брашно тип 
„850" можат малопродажната цена на тој леб да ја форми-
раат така што највисоката малопродажна цена да изнесу-
ра 1.270,00 динари по килограм. 

Малопродажната цена за основниот вид пченичен 
леб произведен од пченично брашно тип „850" во маси 
(граматури) помали или поголеми од еден килограм се 
формира сразмерно со учеството на вредноста на брашно-
то тип „850" и на помошниот материјал (квасец, сол, вода, 
адитиви) и на другите трошоци во производството на тој 
вид леб. 

6. Во цената од точка 5 став 1 на оваа одлука се засме-
тани трошоците за прометот на тој леб во износ од 3,30 
динари по килограм. 

7. Начинот на спроведување на одредбата од точка 5 
став 2 на оваа одлука ќе го пропише функционерот што 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на стопанството. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ката цена на пченичното брашно тип „850" и највисоката 
цена на основниот вид пченичен леб произведен од пче-
нично брашно типот „850" и за утврдување на компенза-
цијата за брашното тип „850" („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 5/89 и 10/89). 

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

Е. п. бр. 88 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич,^ с. р. 

135. 
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. 13/89), сојузниот секретар за стопанство изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА 
НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО 
БРАШНО ТИП „850" И НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 
ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН 

ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850" 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата и работните луѓе што самостојно вршат дејност 

со личен труд со средства во сопственост на граѓаните од-
носно дуќаните што произведуваат и продаваат основен 
вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип 
„850" можат малопродажните цени на тој леб чија маса 
(граматура) е помала или поголема од еден килограм да ја 
формираат така што на пропишаната малопродажна цена 
за еден килограм леб во износ од 1.270,00 динари да ги 
применат процентите сразмерно на намасата (граматура-
та), и тоа: 

- за леб од 0,800 kg 88,19% 
- за леб од 0,700 kg 77,95% 
- за леб од 0,600 kg 69,29% 
- за леб од 0,500 kg 60,63% 
- за леб од 0,300 kg 46,46% 
- 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-
мирање на малопродажните цени, ќе се применуваат про-
центите од точка 1 на оваа наредба сразмерно на учество-
то на вредноста на брашното од типот „850", помошниот 
материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите тро-
шоци во производството на лебот, така што цената на ле-
бот со маса (граматура) која не е предвидена во точка 1 на 
оваа наредба не може да биде поголема од цената на лебот 
произведен од брашното тип „850" од првата помала маса 
(граматурата) 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-
ње на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за опреде-
лување на највисоката цена на пченично брашно тип „850" 
и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произ-
веден од пченично брашно тип „850" („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 8/89). 

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

Бр. 42/3 
3 март 1989 година 
Белград 

Заменик на сојузниот 
секретар за стопанство, 

д-р Миленко Шарац, с. р. 

136. 
Врз основа на член 186 став 3 од Деловникот на Со-

јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕ-

РАЛЕН КОНЗУЛАТ ВО ЗАГРЕБ 
1. Се дава согласност за отворање на генерален кон-

зулат на Демократска Социјалистичка Република Шри 
Ланка во Загреб, со почесен генерален конзул на чело, со 
конзуларно подрачје што ја опфаќа територијата на Соци-
јалистичка Република Хрватска. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ја 
извести по дипломатски пат Демократска Социјалистичка 
Република Шри Ланка за согласноста на Сојузниот из-
вршен совет за отворање на генерален конзулат на Демок-
ратска Социјалистичка Република Шри Ланка во Загреб, 
со почесен генерален конзул на чело. 

Е. п. бр. 71 
26 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 
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137. 
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 ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА 

1-2. 1989 
-0-im 

СФР Југославија 233,3 
СР Босна и Херцеговина 233,3 
СР Македонија 228,1 
СР Совенија 231,0 
СР Србија 233,9 
САН Војводина 225,2 
САН Косово 228,0 
СР Хрватска 234,0 
СР Црна Гора 218,5 
Забелешка: Основните организации со седиште на те-

риторијата на СР Србија надвор од териториите на САП 
можат да го применуваат индексот на животните трошо-
ци 238,3, а кој е пресметан врз база на податош^е од оваа 
територија. 

Бр. 001-855/1 
1 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

д-р Драгутин Грубовиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ОД ЧЛЕН 1Ѕ2 СТАВ 2 ТОЧКА 4 НА СТАТУТОТ НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - БЕЛГРАД 
1. Уставниот суд на Југославија, на иницијатива од 

Нада Зокиќ, од Белград, со решенијата У бр. 263/85 и 
179/86 од 3 јуни 1987 година, поведе постапка за оценува-
ње на уставноста на одредбата од член 152 став 2 точка 4 
на Статутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците - Белград („Службени гласник СР Србије", бр. 
30/83), поради тоа што најде дека основано се поставува 
прашањето дали таа одредба на наведениот самоуправен 
општ акт, со која е пропишано дека на осигуреникот - ин-
валид на трудот кај кого настанала ^валидност по на-
полнетите 60 години (маж) односно по наполнетите 55 го-
дини живот (жена) инвалидската пензија му се определува 
во ист процент во кој им се определува височината на ста-
росната пензија на осигурениците што ги исполниле усло-
вите за стекнување право на старосна пензија. 

2. Со одредбата на член 152 став 2 точка 4 од Стату-
тот на Републичката самоуправна интересна заедница за 
пензиско и инвалидско осигурување на работниците - Бел-
град, е пропишано дека на осигуреникот-инвалид на тру-
дот, кај кого настанала инвалидност по наполнетите 60 го-
дини живот (маж) односно 55 години на живот (жена), ин-
валидската пензија му се определува според должината на 
пензискиот стаж во ист процент во кој им се определува 
старосната пензија на осигурениците што ги исполниле 
општите услови за стекнување право на старосна пензија. 

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 
1 и член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ^жива по-
себна заштита при работата и, како мајка, посебна оп-
штествена заштита. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, посе-
бен однос на општеството спрема жената, утврден со Ус-
тавот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидско^ осигурува-
ње. Така, на пример, со одредбата на член 21 од тој закон е 
утврдено дека осигуреникот-жена која има пензиски стаж 
од најмалку 20 години односно стаж на осигурувале од 
најмалку 15 години, стекнува право на старосна пензија со 
наполнети 55 односно 60 години живот, т. е. со пет години 
на живот помалку отколку осигуреникот-маж; осигурени-
кот-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на 
годините на живот кога ќе наполни 35 години пензиски 
стаж, за разлика од осигуреникот-маж, кој тоа право го 
стекнува со наполнети 40 години пензиски стаж. Осигуре-
никот-жена стекнува и право на предвремена пензија под 
услови што се поповолни од условите под кои тоа право 
може да го стекне осигуреникот-маж. Поповолна положба 
на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инва-
лидското осигурување е утврдена и со другите одредби на 
Законот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Од оспорената одредба на наведениот статут произ-
легува, како несомнително, дека правата од инвалидското 
осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не 
ги стекнуваат под еднакви услови: осигуреникот-маж пра-
во на инвалидска пензија може да оствари до наполнети 
60, а осигуреникот- жена до наполнети 55 години живот. 
По наполнувањето на тие години на живот, осигуреникот 
стекнува право на старосна пензија, ако инвалидноста е 
последица од болест или повреда при работата. На осигу-
реникот-маж му е овозможено, значи, во таков случај да 
стекне инвалидска пензија се додека не наполни 60 години 
живот, што не и е овозможено и на осигуреникот-жена. 
Осигуреникот-жена остварува, според тоа, старосна пен-
зија дури со наполнети 55 години живот, што за неа е по-
неповолно отколку инвалидска пензија ако би ја стекнува-
ла до наполнувањето на истите години живот како и оси-
гуреникот-маж. Со тоа што инвалидска пензија може да 
оствари само додека не наполни 55 години живот, за раз-
лика од осигуреникот-маж, на кого инвалидската пензија 
му се определува додека не наполни 60 години на живот, 
осигуреникот-жена е ставена во положба во која во стек-
нувањето право од инвалидското осигурување не е еднак-
ва со осигуреникот-маж, без оглед на околноста што оси-
гуреникот-жена, во случај на еднаков број години на пен-
зиски стаж има право на пензија во поголем процент од 
пензискиот основ отколку осигуреникот маж, било да е во 
прашање старосна, било инвалидска пензија. Но, осигуре-
ни кот-жена, која право на инвалидска пензија може да 
стекне само до наполнетите 55 години живот, по што 
може да стекне само право на старосна пензија, има ста-
росна пензија која значително е пониска од износот на ин-
валидската пензија што би ја имала кога правата од инва-
лидското осигурување би ги остварувала до истите години 
на живот како и осигуреникот-маж. 

Оспорената одредба на наведениот статут го става 
осигуреникот-жена, како што е претходно речено, не само 
во нерамноправна положба со осигуреникот-маж, туку и 
во положба која значи негирање на начелата на пензиско-
то и инвалидското осигурување и прописите во системот 
^а тоа осигурување што се однесуваат на правата на оси-
гурениците-жени. Под еднакви услови, со исти години на 
живоД осигуреникот-жена стекнува право на староска 
пензија, која за неа е понеповолна од инвалидската пензи-
ја, за разлика од осигуреникот-маж, кој ,во тој случај стек-
нува право на инвалидска пензија, како поповолна за него. 
На осигуреникот-жена и е ускратено, според оспорената 
одредба на Статутот на Самоуправната интересна заедни.-
ца за пензиско и инвалидско осигурување на работниците 
на СР Србија, до истите години на живот како и осигуре-
ннкот-маж да стекнува право од пензиското и инвалидско-
то осигурување што за неа се поповолни. Со тоа, по оце-
ната на Уставниот суд на Југославија, се навредуваат пра-
вата на осигуреникот-жена што произлегуваат од наведе-
ните одредби на Уставот на СФРЈ и ги обезвреднуваат 
оние одредби од Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување, како и одредбите на наве-
дениот статут што на осигуреникот-жена и даваат опреде-
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лени поволности во стекнувањето право од инвалидското 
осигурување. Бидејќи оспорената одредба на наведениот 
статут го става осигуреникот-жена во нерамноправна по-
ложба во однос на осигуреникот-маж, таа, по оцената на 
Уставниот суд на Југославија не е согласна со Уставот на 
СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата од 21 
декември 1988 година, врз основа на одредбата на член 
373 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ донесе, 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 152 став 2 точка 4 од 

Статутот на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за пензиско и инвалидско осигурување на работниците 
- Белград. -

Оваа одлука да се објави во ,,Службен лист на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија“ и на на-
чин на кој се објавуваат самоуправните општи акти на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пензиско 
и инвалидско осигурување на работниците - Белград. 

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

У. бр. 263/85 и 179/86 -
21 декември 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 
ОД ЧЛЕН 41 СТАВ 3 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 

ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Уставниот суд на Југославија, по своја иницијати-
ва, поведе постапка за оценување на уставноста на одред-
бата од член 41 став 3 на Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 23/82, 77/82 и 75/85), поради тоа што најде 
дека основанао се поставува прашањето дали таа одредба 
на наведениот закон, со која е утврден процентот на инва-
лидската пензија за жена кај која инвалидноста настанала 
пред наполнетите 55 години на живот е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

2. Со одредбата на член 41 став 3 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурување е 
пропишано дека височината на инвалидската пензија во 
случај кога инвалидноста е предизвикана од болест или 
повреда надвор од работата не може да биде помала од 
45% од пензискиот основ за^маж кај кого инвалидноста на-
станала пред наполнетите i60 години на живот односно 
55% за жена кај која инвалидноста настала пред наполне-
тите 55 години на живот. 

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 
1 и член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива по-
себна заштита при работата и, како мајка, посебна оп-
штествена заштита. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, посе-
бен однос на општеството спрема жената, утврден со Ус-
тавот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње. Така, на пример, со одредбите на член 21 од тој закон е 
утврдено дека жената-осигуреник која има пензиски стаж 
од најмалку 20 години односно стаж на осигурување од 
најмалку 15 години, стекнува право на старосна пензија со 
наполнети 55 односно со наполнетите 60 години на живот, 
т.е. со пет години на живот помалку отколку осигурени-
кот-маж; осигуреникот-жена стекнува право на старосна 
пензија без оглед на годините на живот кога ќе наполни 35 
години пензиски стаж, за разлика бдГосигуреникот-маж, 
кој тоа право го стекнува со наполнетите 40 години пензи-

ски стаж. Осигуреникот-жена стекнува и право на предвре-
мена пензија под услови што се поповолни од условите 
под кои тоа право може да го стекне осигуренмкот-маж. 
Поповолна положба на осигуреникот-жена во системот на 
пензиското и инвалидското осигурување е утврдена речи-
си со сите одредби на наведениот закон, освен одредбата 
на член 41 став 3 од тој закон. 

Од одредбата на член 41 став 3 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурување 
произлегува, како несомнително, дека правата од инва-
лидското осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-
-жена не ги стекнуваат под еднакви услови: осигуреникот-
-маж инвалидската пензија да може да оствари до напол-
нети 60, а осигуреникот-жена до наполнетите 55 години на 
живот. По наполнети 60 (маж) односно 55 (жена) години 
на живот, осигуреникот остварува старосна пензија, ако 
инвалидноста е последица од болест или повреда надвор 
од работата. На осигуреникот-маж му е овозможено, зна-
чи, во наведениот случај на инвалидност, инвалидска пен-
зија да стекне до наполнети 60 години на живот, додека 
осигуреникот-жеиа инвалидска пензија може да стекне са-
мо до наполнетите 55 години на живот. Осигуреникот-
-жена остварува, според тоа, старосна пензија, која за неа 
е понеповолна отколку инвалидска пензија ако би ја стек-
нала до наполнување на исти години на живот како и оси-
гуреникот-маж. Со тоа што инвалидска пензија може да 
оствари само додека не наполни 55 години на живот, за 
разлика од осигуреникот-маж, кој тоа право може да го 
стекне се додека не наполни 60 години на живот, осигуре-
никот-жена е ставена во положба во која во стекнувањето 
право од инвалидското осигурување не е еднаква со осигу-
реникот-маж, без; оглед на околноста што осигуреникот-
-жена, во случај на еднаков број години на пензиски стаж, 
има право на пензија во поголем процент од пензиската 
основа отколку осигуреникот-маж, било да е во прашање 
старосна, било инвалидска пензија. Но, осигуреникот-
-жена, која право на инвалидска пензија може да стекне са-
мо до наполнети 55 години на живот, пошто може да стек-
не само старосна пензија, има старосна пензија која значи-
телно е пониска од износот на инвалидската пензија што 
би ја имала кога правото од инвалидското осигурување би 
го остварувала до наполнети 60 години на живот како и 
осигуреникот-маж. 

Одредбата на член 41 став 1 од Законот за основите 
права од пензиското и инвалидското осигурување го става 
осигуреникот-жена, како што претходно е речено, не само 
во нееднаква положба со осигурен икот-маж во стекнува-
њето право од пензиското осигурување, туку и во положба 
која значи негирање на сите начела на пензиското и инва-
лидското осигурување и на прописите во системот на тоа 
осигурување што се однесуваат на правата на осигурени-
кот-жена. Под еднакви услови, со исти години на живот, 
осигуреникот-жеиа стекнува право на старосна пензија, 
која е понеповолна од инвалидската пензија, за разлика од 
осигуреникот-маж, кој стекнува инвалидска пензија, која е 
поповолна од старосната пензија. На осигуреникот-жена и 
е ускратено, според оспорената одредба на наведениот за-
кон, до истите години на живот како и осигуреникот-маж, 
да стекне права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње што за неа се поповолни. Со тоа, по оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, се повредуваат правата на осигу-
реникот-жена што произлегуваат од наведените одредби 
на Уставот на СФРЈ и ги обезвреднуваат оние одредби на 
Законот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување што на осигуреникот-жена и признаваат оп-
ределени поволности во системот на пензиското и инва-
лидското осигурување. Бидејќи оспорената одредба на За-
конот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување го става осигуреникот-жена во нерамноправ-
на положба во однос на осигуреникот-маж, таа по оцената 
на Уставниот суд на Југославија, не е согласна со Уставот 
на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 21 декември 1988 година, врз основа на одред-
бата на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, доне-
се 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбата на член 41 став 3 од Зако-

нот за основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување не е согласна со Уставот на СФРЈ. 
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Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“. 
Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 

во следниот состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ, 
и судиите: д-р Александар Фира, Хрвое Бачиќ, Божидар 
Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, Димче 
Козааров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мо-
чивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Омер 
Ибрахимагиќ. 

У. бр. 263/85, 179/86 
21 декември 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 52 ТОЧКА 5 ОД СТАТУТОТ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА ХРВАТСКА 
1. Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за 

оценување на уставноста на одредбата на член 52 точка 5 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
пензиско и инвалидско осигурување на работниците на 
Хрватска („Народне новине“, бр. 31/83), поради тоа што 
најде дека основано се поставува прашањето дали таа од-
редба на наведениот самоуправен општ акт, со која е про-
пишано на осигуреникот-инвалид на трудот кај кого инва-
лидноста настанала по наполнети 60 (м) односно по на-
полнети 55 години од живот (ж), инвалидската пензија се 
определува во ист процент во кој се определува височина-

' та на старосната пензија на осигурениците што ги испол-
ниле условите за стекнување на правото на старосна пен-
зија. 

2. Со одредбата на член 52 точка 5 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување на работниците на Хрватска е пропиша-
но на осигуреникот-инвалид на трудот кај кого инвалид-
носта настанала по наполнети 60 (м) односно по наполне-
ти 55 (ж) години од животот, инвалидската пензија се оп-
ределува спрема вкупниот пензиски стаж, во ист процент 
во кој се определува височината на старосната пензија. 

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 
1 и на член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива 
посебна заштита на работа и, како мајка, посебна општес-
твена заштита. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, по-
себниот однос на општеството спрема жената, утврден со 
Уставот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње. Така, на пример, со одредбата на член 21 од тој закон е 
утврдено осигуреникот-жена која има пензиски стаж од 
најмалку 20 години односно стаж на осигурување од нај-
малку 15 години стекнува право на старосна пензија со на-
полнети 55 односно 60 години од животот, т.е. со 5 години 
живот помалку отколку осигуреникот-маж; осигуреникот-
-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на го-
дините на живот кога ќе наполни 35 години пензиски стаж, 
за разлика од осигуреникот-маж кој тоа право го стекнува 
со наполнети 40 години пензиски стаж. Осигуреникот-
-жена стекнува и право на предвремена пензија под усло-
вите што се поповолни од условите под кои тоа право 
може да го стекне осигурекикот-маж. Поповолна положба 
на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инва-
лидското осигурување е утврден и со други одредби на За-
конот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Од оспорената одредба на наведениот статут произ-
легува, како несомнено, дека правата од инвалидското 
осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не ги 
стекнуваат под еднакви услови: осигуреникот-маж право 
на инвалидска пензија може да оствари до наполнети 60, а 
осигуреникот-жена до наполнети 55 години од животот. 
По наполнувањето на тие години од животот, осигурени-
кот стекнува право на старосна пензија, ако инвалидноста 

е последица од болест или повреда надвор од работата. 
На осигуреникот-маж му е овозможено, значи, во таков 
случај да стекнува инвалидска пензија се додека не напол-
ни 60 години од животот што не и е овозможено и на оси-
гуреникот-жена. Осигуреникот-жена, според тоа, оствару-
ва старосна пензија веќе со наполнети 55 години живот, 
што за неа е понеповолно отколку инвалидска пензија која 
би ја стекнувала до наполнувањето на истите години од 
живот како и осигуреникот-маж. Со тоа што инвалидска 
пензија може да оствари само додека не наполни 55 годи-
ни од животот, за разлика од осигуреникот-маж кому ин-
валидската пензија му се определува додека не наполни 60 
години од живот, осигуреникот-жена е ставена во положба 
во која во стекнувањето на правата од инвалидското оси-
гурување не е еднаква со осигуреникот-маж, без оглед на 
околноста што осигуреникот-жена во случај на еднаков 
број години на пензиски стаж има право на пензија во по-
голем процент од пензискиот основ отколку осигурени-
кот-маж, било да е во прашање старосна било инвалидска 
пензија. Но, осигуреникот-жена која правото на инвалид-
ска пензија може да го стекне само до наполнети 55 годи-
ни од животот, по што може да стекне само право на ста-
росна пензија, има старосна пензија која значително е по-
ниска од износот на инвалидската пензија што би ја имала 
кога правата од инвалидското осигурување би ги оствару-
вала до истите години од животот како и осигуреникот-
-маж. 

Оспорената одредба од наведениот статут ја става 
осигуреникот-жена како што е претходно речено, не само 
во нерамноправна положба со осигуреникот-маж туку и во 
положба што значи негирање на начелата на пензиското и 
инвалидското осигурување и на прописите во системот на 
тоа осигурување пто се однесуваат на правата на осигуреа 
никот-жена. Под еднакви услови, со исти години од живот, 
осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија, 
која по неа е понеповолна од инвалидската пензија, за разг 
лика од осигуреникот-маж кој во тој случај стекнува право 
на инвалидска пензија, како поповолна за него. На осигу-
реникот-жена и е ускратено, спопред оспорената одредба 
на Статутот на СИЗ за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на работниците на Хрватска, до истите години од 
животот како о осигуреникот-маж да ги стекнува правата 
од пензиското и инвалидското осигурување кои за неа се 
поповолни. Со тоа, по оцената на Уставниот суд на Југо-
славија, се навредуваат правата на осигуреникот-жена 
што произлегуваат од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ и ги обезвредуваат оние одредби на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње, како и одредбите на наведениот статут што на осигу-
реникот-жена и даваат определени поволности во стекну-
вањето на правото од инвалидското осигурување. Бидејќи 
оспорената одредба од наведениот статут ја става осигу-
реникот-жена во нерамноправна положба во однос на оси-
гуреникот-маж, таа по оцената на Уставниот суд на Југо-
славија не е согласна со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија на седницата од 21 
декември 1988 година врз основа на одредбата на член 375 
став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ донесе 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 52 точка 5 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците на Хрватска. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
на начинот на кој се објавуваат самоуправните општи ак-
ти на СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на ра-
ботниците на Хрватска. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ и судии-
те: д-р Александар Фира, Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Маловски, Димче Коза-
ров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочив-
ник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Омер Ибра-
химагиќ. 
У бр. 263/85 и 179/86 
21 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 70 СТ. 2 и 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА 

ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за 

оценување на уставноста на одредбата на член 70 ст. 2 и 3 
од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Народна новине“, бр. 26/83 и 5/86) поради тоа што најде 
дека основано се поставува прашањето дали таа одредба 
на наведениот републички закон, со која е пропишан про-
центот на инвалидската пензија за осигуреникот-жена кај 
која инвалидноста настанала пред наполнети 55 години 
од животот - е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

2. Со одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР 
Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување е 
пропишано височината на инвалидската пензија во случај 
кога инвалидноста е предизвикана од болест или повреда 
надвор од работата не може да биде помала од 45% од 
пензискиот основ за маж кај кого инвалидноста настанала 
пред наполнети 60 години од животот односно 55% за 
жена кај која инвалидноста настанала пред наполнети 55 
години од животот. 

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 
1 и на член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива 
посебна заштита на работа и, како мајка, посебна општес-
твена заштита. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, по-
себниот однос на општеството спрема жената, утврден со 
Уставот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње. Така на пример, со одредбата на член 21 од тој закон е 
утврдено осигуреникот-жена која има пензиски стаж од 
најмалку 20 години односно стаж на осигурување од нај-
малку 15 години, стекнува право на старосна пензија со 
наполнети 55 односно 60 години од животот, т. е. за 5 го-
дини живот помалку отколку осигуреник-маж; осигурени-
кот-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на 
годините од животот кога ќе наполни 35 години пензиски 
стаж, за разлика од осигуреникот-маж кој тоа право го 
стекнува со наполнети 40 години пензискис таж. Осигуре-
никот-жена стекнува и право на предвремена пензија под 
условите што се поповолни од условите под кои тоа право 
може да го стекне осигуреникот-маж. Поповолна положба 
на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инва-
лидското осигурување е утврден, како со другите одредби 
на Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување така и со одредбите на Законот на СР 
Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување, ос-
вен со оспорената одредба на тој закон. 

Од оспорената одредба на Законот на СР Хрватска за 
пензиското и инвалидското осигурување произлегува, ка-
ко несомнено, дека правата од инвалидското осигурување 
осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не ги стекнуваат 
под еднакви услови: дека осигуреникот-маж инвалидска 
пензија може да оствари до наполнети 60, а осигуренИкот-
-жена - до наполнети 55 години од животот. По наполну-
вањето на тие години од животот, осигуреникот стекнува 
право на старосна пензија, ако инвалидноста е последица 
од болест или повреда надвор од работата. На осигурени-
кот-маж му е овозможено значи, во наведениот случај на 
инвалидност, инвалидска пензија да стекнува до наполне-
тите 60 години од животот, додека осигуреникот-жена тоа 
право може да го стекне само до наполнети 55 години 
живот. Осигуреникот-жена, според тоа, остварува старос-
на пензија која за неа е понеповолна отколку инвалидска-
та пензија кога би ја стекнувала до наполнети исти години 
од животот како и осигуреникот-маж. Со тоа што инва-
лидска пензија може да оствари само додека не наполни 
55 години живот, за разлика од осигуреникот-маж кој тоа 
право може да го оствари додека не наполни 60 години од 
животот, осигуреникот-жена е ставена во положба во која 
во стекнувањето на правата од инвалидското осигурување 
не е еднаква со осигуреникот-маж без оглед на околноста 
што осигуреникот-жена, во случај на еднаков број години 
на пензиски стаж, има право На пензија во поголем про-
цент од пензискиот основ отколку осигуреникот-маж, би-
ло да е во прашање старосна било инвалидска кпензија. 
Но, осигуреникот-жеиа која правото на инвалидска пензи-
ја може да го стекне само до наполнети 55 години од 
животот, по што може да стекне само право на старосна 

пензија, има старосна пензија која значително е пониска 
од износот на инвалидската пензија што би ја имала кога 
правото од инвалидското осигурување би го остварувала 
до наполнети 60 години од животот како и осигуреникот-
-маж. 

Оспорените одредби на Законот на СР Хрватска за 
пензиското и инвалидското осигурување ја ставаат осигу-
реникот-жена, како што е веќе речено, не само во нееднак-
ва положба со осигуреникот-маж во стекнувањето на пра-
вата од инвалидското осигурување туку и во положба која 
значи негирање на начелата на пензиското и инвалидското 
осигурување и на прописите во системот на тоа осигуру-
вање кои се однесуваат на правата на осигуреникот-жена. 
Под еднакви услови, со исти години живот, осигуреникот-
-жена стекнува право на старосна пензија која е понепо-
волна од инвалидската пензија, за разлика од осигурени-
кот-маж кој стекнува инвалидска пензија како поповолна. 
На осигуреникот-жена и е ускратено, според оспорените 
одредби на Законот на СР Хрватска за пензиското и инва-
лидското осигурување, до истите години на живот како и 
осигуреникот-маж да стекне право од пензиското и инва-
лидското осигурување кои за неа се поповолни. Со тоа, по 
оцената на Уставнио,т суд на Југославија, се повредуваат 
правата на осигуреникот-жена кои произлегуваат од наве-
дените одредби на Уставот на СФРЈ и ги обезвредуваат 
оние одредби на Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување, како и одредбите на наве-
дениот републички закон кои на осигуреникот-жена му да-
ваат определени поволности во стекнувањето на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. Бидејќи оспо-
рените одредби на Законот на СР Хрватска за пензиското 
и инвалидското осигурување ја ставаат осигуреникот-
-жеиа во нерамноправна положба во однос на осигурени-
кот-маж, тие, по оцена на Уставниот суд на Југославија не 
се согласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата од 21 
декември 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 одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од За-

конот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското оси-
гурување не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
и во „Народине новине“. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ и судии-
те: д-р Александар Фира, Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, Димче Коза-
ров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочив-
ник, Милосав Стијовиќ, Душан Ш грбац и д-р Омер Ибра-
химагиќ. 

У бр. 263/85, 179/86. 
21 декември 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 ЧЛ. 6 И 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВ-
НОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕД-

МЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
1. Сложената организација на здружен труд за земјо-

делство, индустрија и трговија „Тима“ во Марибор, Ра-
ботната организација „Емона Меркур“ - Основната орга-
низација на здружен труд „Мал опре даја“ во Љубљана, 
Сојузот на занаетчиските здруженија на Словенија во 
Љубљана и Прехранбената индустрија „Мелеќе“ во Љуб-
љаиа, како овластени предлагачи, поведоа пред Уставни-
от суд на Југославија постапка за оценување на уставнос-
та на одредбите на чл. 6 и 7 од Законот за измени и допол-
ненија на Законот за здравствената исправност на живот-
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ните намирници и на предметите за општа употреба 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85). 

Наведените организации сметаат дека оспорените од-
редби од наведениот закон не се согласни со Основните 
начела и одредбите на Уставот на СФРЈ, со кои е утврдено 
дека работникот, како слободен и рамноправен со другите 
работници во здружениот труд, управува со својот труд и 
со условите и резултатите од својот труд, поради тоа што 
со оспорените одредби од наведениот закон, по нивното 
мислење, се намалува доходот на организациите на 
здружен труд со пропишувањето на обврска тие да ги пла-
ќаат трошоците за испитување на здравствената исправ-
ност на животните намирници и кога ќе се утврди дека 
животните намирници се здравствено исправни и што со 
пропишувањето на таа обврска за организациите на 
здружен труд, што во процесот на производството имаат 
обезбедена контрола на квалитетот на производите од су-
ровините до финалниот производ, се создава додатно оп-
товарување со дополнителното плаќање на трошоците за 
испитување на здравствената исправност на животните 
намирници, како и дека со тоа на посреден начин се врши 
финансирање на инспекциските служби. 

Наведените организации уште наведоа дека со оспо-
рените одредби се повредуваат и одредбите од Уставот на 
СФРЈ за единствениот југослоенски пазар, бидејќи, по ни-
вното мислење, на органите на управата им е овозможено 
нееднакво да постапуваат спрема одделни организации на 
здружен труд. 

Наведените организации сметаат дека оспорените од-
редби од наведениот закон се и во спротивност со Законот 
за општата управна постапка, поради тоа што со тие од-
редби е пропишано дека трошоците за управната постап-
ка секогаш ги поднесува организацијата на здружен труд 
без оглед на тоа дали постапката е окончана поволно по 
странката, додека со одредбата на член 113 став 3 од Зако-
нот за општата управна постапка е утврдено дека трошо-
ците за постапката ги поднесува државниот орган кога уп-
равната постапка што е поведена по службена должност е 
окончана поволно по странката. 

. Наведените организации сметаат, исто така дека со 
оспорените одредби од наведениот закон додатно се зголе-
муваат трошоците за контрола на квалитетот на произво-
дите, што е, по нивното мислење, во спротивност со Зако-
нот за стандардизацијата, со кој е утврдена обврска за ор-
ганизациите на здружен труд сами да го контролираат 
квалитетот на производите и суровините во производство-
то. 

2. Со оспорената одредба на член 6 од Законот за из-
мени и дополненија на Законот за здравстената исправ-
ност на животните намирници и на предметите за општа 
употреба е утврдено дека овластените работници на над-
лежните органи за инспекција земаат годишно 15 мостри 
на животни намирници од производството и прометот на 
1000 жители заради лабораториско испитување, а со оспо-
рената одредба на член 7 од тој закон е утврдено дека тро-
шоците за испитување на здравствената исправност на 
животните намирници и на предметите за општа употреба 
во производството односно во прометот ги поднесува ор-
ганизацијата на здружен труд што ги произведува или ги 
пушта во промет, или друга организација на здружен труд 
односно лице кое се занимава со производство односно со 
промет со самостоен личен труд со средствата во сопстве-
ност на граѓаните. 

3. Во одговор на предлогот за поведување постапка 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакна дека 
смета дека оспорените одредби од наведениот закон се 
согласни со Уставот на СФРЈ. Ова гледиште е засновано 
врз мислењата на Одборот за труд, здравје и социјална по-
литика на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и врз 
мислењето на Сојузниот извршен совет кои поаѓаат од 
тоа дека со оспорените одредби од наведениот закон се 
обезбедува унапредување на здравствената исправност на 
животните намирници на целата територија на СФРЈ за-
ради заштита на здравјето на луѓето како општ интерес на 
општестовото, дека средствата што организациите на 
здружен труд ги даваат за лабораториски анализи на мос-
трите на животни намирници не служат за финансирање 
на општинските инспекции, бидејќи тие не влегуваат во 
буџетот на општината туку тоа се средства на организаци-
ите што вршат лабораториски испитувања и што треба да 
придонесат за унапредување на работата на лаборатории-

те заради оспособување за вршење на анализи на сите па-
раметри на здравствената исправност на животните на-
мирници. 

4. На јавната расправа одржана на 12 ноември 1987 
година претставникот на предлагачот - Сложената орга-
низација на здружен труд за земјоделство, индустрија и 
трговија „Тима“ во Марибор истакна дека останува при 
ставовите изнесени во предлогот за поведување на постап-
ка. 

Претставниците на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет истакнаа дека ос-
тануваат при мислењата и ставовите што ги дадоа во од-
говорите на предлогот за поведување на постапка. 

Стручњаците од Заводот на СР Хрватска за заштита 
на здравјето и Заводот на СР Србија за заштита на здрав-
јето, што учествуваа во јавната расправа, изнесоа мислење 
дека заради заштита на здравјето на луѓето е потребна по-
стојана активност на надлежните инспекциски органи да 
вршат надзор над здравствената исправност на животните 
намирници со земање на мостри заради лабораториско ис-
питување, не влегувајќи притоа во оцена кој ќе ги поднесу-
ва трошоците за тоа испитување. 

5. Со одредбата на член 186 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено правото на секој на заштита на здравје-
то, а со одредбата на член 281 став 1 точка 13 од Уставот 
на СФРЈ е утврдено дека федерацијата преку сојузните ор-
гани ги уредува нормите на квалитетот на производите и 
услугите и го обезбедува извршувањето на сојузните про-
писи кога е тоа, во интерес за целата земја, утврдено со со-
јузниот закон. 

6. Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со оспоре-
ните одредби од наведениот закон можеше да се утврди 
правото на надлежните органи за инспекција годишно да 
земаат определен број мостри на животни намирници за-
ради лабораториско испитување, како и дека можеше да 
се уреди трошоците за испитувањето на здравствената ис-
правност на животните намирници да ги поднесуваат ор-
ганизациите на здружен труд. 

Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија 
обврската на организациите на здружен труд да ги подне-
суваат трошоците за испитувањето на здравствената ис-
правност на животните намирници и кога нивната здрав-
ствена исправност се утврдува со лабораториско испиту-
вање на мострите што се земаат во вршењето на контрола 
од страна на надлежните органи произлегува од должнос-
та на организациите на здружен труд и нивниот непосре-
ден интерес да произведуваат и пуштаат во промет здрави 
животни намирници. 

Уставниот суд на Југославија смета дека средствата 
што организациите на здружен труд ги плаќаат за лабора-
ториско испитување на здравствената исправност на 
животните намирници не служат за финансирање на над-
лежните инспекциски органи, бидејќи средствата за нивна-
та работа се обезбедуваат во буџетите на општествено-по-
литнчките заедници, и тоа за вршење на управни работи 
што се во нивна надлежност. Лабораториските испитува-
ња на мострите на животни намирници не ги вршат над-
лежните инспекциски органи туку тие испитувања ги 
вршат специјализирани организации што имаат потребна 
опрема за такви испитувања и тие за своите услуги напла-
туваат определен надомест, па тие трошоци не се сметаат 
како трошоци што се надоместуваат од средствата обезбе-
дени во буџетите на општествено-политичките заедници. 

Со оспорените одредби од наведениот закон, според 
сфаќањата на Уставниот суд на Југославија, организации-
те на здружен труд не се ставени во нерамноправна по-
ложба на единствениот југословенски пазар, бидејќи со 
тие одредби сите организации на здружен труд што произ-
ведуваат и пуштаат во промет животни намирници се ста-
вени во иста положба со тоа што сите организации на 
здружен труд се должни да ги поднесуваат трошоците за 
испитувањето на здравствената исправност на животните 
намирници. , 

Според одредбите на член 375 од Уставот на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија не оценува дали постои 
спротивност меѓу сојузните закони туку само дали сојуз-
ните закони се во согланост со Уставот на СФРЈ. 

Меѓутоа, ако би постоела спротивност ,на оспорените 
одредби од наведениот закон со Законот за општата уп-
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равна постапка и со Законот за стандардизација, на која се 
укажува во предлогот, тоа, по мислењето на Уставниот 
суд на Југославија, не ги прави оспорените одредби од на-
ведениот закон несогласна со Уставот на СФРЈ, бидејќи 
според Уставот на СФРЈ, сојузните закони имаат еднаква 
правна моќ, а ако некои од нив определен однос го уредат 
поинаку отколку што е уреден со друг сојузен закон, се 
применува подоцнежниот сојузен закон односно посебни-
от сојузен закон, кој определениот однос го уредува пои-
наку отколку што е уреден со друг сојузен закон. 

Поаѓајќи од наведените причини, Уставниот суд на 
Југославија оцени дека оспорените одредби од Законот за 
измели и дополненија на Законот за здравствената исправ-
ност на животните намирници и на предметите за општа 
употреба се согласни со Уставот на СФРЈ. 

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, 
на седницата од 14 септември 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите од 

чл. 6 и 7 на Законот за измени и дополненија на Законот за 
здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба не се согласни со Уставот 
на СФРЈ. 

Ова одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во 
состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ, и 
членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р 
Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, д-р Александар 
Фира, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стое-
виќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 320/86, 364/86, 
172/87, 184/87 и 43/88 
14 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за измена и дополнение 
на Законот за дополнителних средства на републиките и 
автономните покраини во периодот од 1986 до 1990 годи-
на, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88, се 
потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕ?НО. 

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
Во Законот за измена и дополнение на Законот за до-

полнителни средства на републиките и автономните по-
краини во периодот од 1986 до 1990 година, во член 1, во 
осмиот ред, наместо бројот: „1988" треба да стои бројот: 
„1989". t 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 24 фавруари 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за начинот на сос-
тавување пресметка на средствата за исплата на бруто 
личните доходи во организациите што ќе искажат непок-
риена загуба, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/89, се потерала долунаведен^ грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВА-
ЊЕ ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

ШТО ЌЕ ИСКАЖАТ НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА 
Во образецот ЛДЗ - Пресметка на средствата за ис-

плата на бруто личните доходи поради ^покриена загуба 

Петок, 3 март 1989 

во годишната пресметка за HL година, во периодот од 
19 до 19— година, под реден број 14 во колона 2, во 
заградите, наместо зборовите: „ред. бр. 12 до 13", треба да 
стои: „реден број 12 - реден број 13". 

Од сојузниот секретаријат за финансии, Белград 1 
март 1989 година 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

131. Заклучоци на Собранието на СФРЈ за посебни-
те мерки што Претседателството на СФРЈ ги 
презеде заради зачувување и заштита на тери-
торијалниот интегритет и уставниот поредок 
на СФ'РЈ, обезбедување на јавниот ред и мир, 
слободата и живеењето, како и нормализирање 
на вкупната состојба во САП Косово 321 

132. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на (Стоките на форми на извозот и увозот - 322 

133. Одлука за определување на највисоки цени за 
одделни услуги во внатрешниот поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај 323 

134. Одлука за определување на највисоката цена 
на пченично брашно тип „850" и највисоката 
цена на основниот вид пченичен леб произве-
ден од пченично брашно тип „850" 323 

135. Наредба за начинот на спроведување на одред-
бата на точка 5 став 2 од Одлуката за опреде-
лување на највисоката цена на пченично браш-
но тип „850" и на највисоката цена на основни-
от вид пченичен леб произведен од пченично 
брашно тип „850" 324 

136. Решение за давање согласност за отворање на 
генерален конзулат во Загреб 324 

137. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, во 
социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини за февруари 1989 годи-
на 324 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата од 
член 152 став 2 точка 4 на Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за 
пензиско и инвалидско осигурување - Белград 325 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 41 став 3 на Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување - 326^ 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 52 точка 5 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница за пензиско и инвалидско 
осигурување на работниците на Хрватска 327 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за 
пензиско и инвалидско осигурување 328 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
чл. 6 и 7 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за здравствената исправност на 
животните намирници и на предметите за оп-
шта употреба 328 

Исправка на Законот за измена и дополнение на За-
конот за дополнителни средства на републики-
те и автономните покраини во периодот од 
1986 до 1990 година 330 е 

Исправка на Правилникот за начинот на составува-
ње пресметка на средствата за исплата на бру-
то личните доходи во организациите што ќе 
искажат непокриена загуба 330 
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НОВО! НОВО! 
о 

ОВИЕ ДЕНОВИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

КАТАЛОГ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 1989 ГОДИНА 

во заедничко издание на Сојузниот завод за стандардизација и Службен лист на СФРЈ. 
ЈУС КАТАЛОГ-от содржи: 
- преглед на важечките југословенски стандарди донесени до 31 октомври 1988 година, 

распоредени по гранки и главни групи на стандардизацијата (со ознака и назив на стан-
дардите, година на изданието и број на страниците); 

- преглед на стандардите што се ставени надвор од сила и заменетите стандарди во време-
то одо31 октомври 1987 година до 31 октомври 1988 година; 

- преглед на збирките на стандарди, прирачници и други публикации од областа на стан-
дардизацијата; 

- преглед на важечките прописи што ги донесува директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација (од 1975 година); 

- упатство за користење на предметниот регистар; 
- предметен регистар на југословенските стандарди. 
Ова е единствена и незаменлива публикација од овој вид во нашата земја неопходна на си-
те работни организации чии производи подлежат на стандардизација и на оние кои ја кон-
тролираат примената на ЈУС стандарди. 

Резервирајте свој примерок бидејќи тиражот е ограничен. 

Цената на ЈУС КАТАЛОГ-от изнесува дин, 75.000.-
Порачки да се испраќаат на извршниот издавач на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ на 
СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефони 651-990 и 651-840, телекс 

11756 
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ЗАКОН 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
СО КОМЕНТАР И СО ПРОПИСИТЕ ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ 

Приредиле: Марко КРАВАРУШИЌ; Добривоје СИМИЌ, Вибор СТУПАР 

Со новиот ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПА-
ТИШТАТА многу попрецизно одошто до сега се утврдени обврските на сите учесници во со-
обраќајот, како и на другите субјекти одговорни за безбедноста на сообраќајот-зголемени се 
обврските на возачите спрема пешаците-децата, старите и изнемоштените лица. 

Со новиот закон на единствен начин за целата земја се регулирани програмата и начи-
нот на оспособувањето на кандидатите за возачи на моторни возила и за полагање на испи-
тот, влечењето на возилата на моторен погон, обврските на учесниците во сообраќајот во 
случај на сообраќајна незгода, правилата на сообраќајот на велосипеди и на велосипеди со 
мотор. 

Покрај значителното зголемување на паричниот износ на казните (5 до 10 пати), со 
овој закон се предвиден^ и некои новини, како што се: задолжително изрекување казна за-
твор на возачи кои во рок од две години повторно ќе извршат определени прекршоци; упа-
тување на возач на предавања па и на проверка на познавањето на сообраќајните прописи и 
вештината на управувањето со моторното возило ако во рок од две години биде казнуван 
два или повеќепати за определен потежок прекршок и др. Предвидена е можност за одлага-
ње на извршувањето на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило. 

Со новиот закон се воведува и превентивна мерка проучување и проверка на знаењето 
на возач чие занимање е управување со моторно возило, како и на приватни автопревозни-
ци. 

Цена 19.000 
Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, 

Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефон (551-840, телекс: 11756 

g ^ c 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 
Закон за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата парч. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот: ... ! 

/број на жиро-сметка/ 

т и т л -

Во , 198 ^у^ д ^ Потпис на порачувачот, 

" ' " ' h . I I i ^ i и I 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. -- Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 
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