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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖ-
НОСТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за вршење на надвореш-

ните работи од надлежност, на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 1 октомври 1981 година. 

П бр. 98 
1 октомври 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД 
НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат: начинот на врше-
њето на надворешните работи од надлежност на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации; меѓусебните односи на тие органи и орга-
низации во вршењето на надворешните работи и 
нивните односи спрема соодветните републички и 
покраински органи на управата и соработката со 
организациите на здружен труд и со другите само-
управни организации и заедници, со општествено-
-политИчките и другите општествени организации 
и со здруженијата на граѓаните; надлежностите на 
Сојузниот' секретаријат за надворешни работи за 
вршењето на надворешните работи; положбата и 
задачите на дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во странство и положбата, ов-
ластувањата и одговорностите на раководителите 
на тие претставништва, како и определени праша-
ња од работните односи на работниците во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи што нро^ 
излегуваат од вршењето на надворешните работи, 

Член 2 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации во вршењето на надворешните работи од 
својата надлежност: ја спроведуваат надворешната 
политика на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во согласност со принципите на 
добрососедство, активна и мирољубива коегзистенци-
ја и рамноправна соработка на државите и наро-
дите врз основите на политиката на неврзување и 
на Повелбата на Обединетите нации и ги извршу-
ваат сојузните закони,, другите прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ и прописите и општи-
те акти на Сојузниот извршен совет и ги спрове-
дуваат насоките на Собранието на СФРЈ, ставовите 
на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република. Југославија и насоките и ставо-
вите на Сојузниот извршен совет; ја следат состој-
бата во областите за кои се основани и даваат ини-
цијатива за решавање на прашањата во тие обла-
сти; вршат управни, стручни и други работи во 
врска со одржувањето на односите на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија со Дру-
гите држави и со меѓународните организации; ги 
подготвуваат нацртите и предлозите на прописите и 
на другите општи акти и на меѓународните догово-
ри и вршат други стручни работи за Собранието на 
СФРЈ и за Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации ги вршат надворешните работи, во рам-
ките на својот делокруг, самостојно, врз основа и 
во рамките на Уставот на СФРЈ, на сојузните за-
кони,. на другите сојузни прописи и на општите 
акти на Собранието на СФРЈ и во рамките на 
утврдената надворешна политика на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и на меѓу-
народните договори и се одговорни пред Собрани-
ето на СФРЈ и пред Сојузниот извршен совет за 
вршењето на тие работи. во областите за кои се 
основани. 

Член 4 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, во вршењето на надворешни работи од 
својот делокруг, остваруваат соработка и одржу-

в а а т меѓународни врски со соодветните органи и 
организации на други земји и со меѓународни ор-
ганизации, во согласност со ставовите на Сојузниот 
извршен совет и се должни да го известуваат Со-
јузниот извршен совет за остварувањето на таа 
соработка. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет дава насоки, го опре-

делува начинот на соработката и врши надзор над 
работата на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации во областа на надворешните ра-
боти од надлежноста на тие оррани и организации. 

Во вршењето на надворешни работи од својата 
надлежност, сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации меѓусебно соработуваат. 
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Член в 
Во вршењето на надворешни' работи од својот 

делокруг, сојузните органи на управата и сојузните 
организации - остваруваат соработка со соодветните 
републички и покраински органи на управата и 
организации. 

Член 7 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, во вршењето на надворешни работи од 
својот делокруг, во согласност со начелото на пооп-
штествувањето на надворешната политика соработу-
ваат со организациите на здружен труд и со другите 
самоуправни организации и заедници, со општестве-
но-политичките и други општествени организации 
и со здруженијата на граѓаните по прашањата ,што 
се од значење за работата на тие органи и органи-
зации и што произлегуваат од нивните овластува-
ња за вршењето на надворешните работи. 

Член 8 
Одредбите на член 3 од овој закон сходно се 

применуваат на организациите на здружен труд, на 
самоуправните интересни заедници и на други само-
управни организации и заедници, на општествените 
организации и Здруженијата на граѓаните кои/ во 
вршењето на јавните овластувања, остваруваат,, со-
гласно со сојузен закон односно со меѓународен до-
говор, соработка со соодветните организации на 
странски земји и со меѓународни организации. 

Организациите на здружен труд, самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници, општествените организации и 
здруженијата на граѓаните во вршењето на работи-
те од став 1 на овој член го известуваат надлежниот 
сојузен орган на управата односно сојузна органи-
зација за меѓународните работи што ги извршуваат. 

II. ОДНОСИ ВО ВРШЕЊЕТО НА НАДВОРЕШНИТЕ 
РАБОТИ 

1. Меѓусебни односи на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации 

Член 9 
Заради обезбедување услови за усогласено и 

ефикасно вршење на надворешните работи од над-
лежноста на сојузните органи на управата и на со-
јузниве организации, Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи соработува со сојузните органи на 
управата и со сојузните организации што ги вршат 
тие работи. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации се должни да соработуваат меѓусебно, како 
и со Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
при давањето иницијативи и другите активности 
што ги преземаат во областа на меѓународните од-
носи и за тоа да го известуваат Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи ' 
му доставува на Сојузниот извршен совет свои мис-
лења и предлози во врска со иницијативите и дру- . 
тате активности што ги преземаат сојузните органи 
на управата и сојузните организации во областа на 
меѓународните односи, а тие органи на управата и 
организации ги известува за тие мислења и предло-
зи. 

Член 10 
Ако во остварувањето на меѓународна соработка 

треба да се заземат заеднички ставови за одделни 
прашања од страна на два или повеќе сојузни ор-
гани на управата односно сојузни организации што 
ја остваруваат таа соработка, или да му се предло-
жи на Сојузниот извршен совет заземање ставови 

за одделни прашања од значење за спроведувањето 
на надворешната политика на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, во заземањето на 
тие ставови односно во утврдувањето на тие пред-
лози задолжително учествува и Сојузниот секретар 
ријат за надворешни работи. 

Член 11 . 
За своите предлози за покренување на опреде-

лени активности во областа на меѓународните односи 
за кои одлучува Сојузниот извршен совет, сојузни-
те органи на управата и, сојузните организации при-
бавуваат мислење од Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи во поглед на надворешнополитич-
киот интерес на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија за покренувањето на тие ак-
тивности. 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи е 
должен за предлозите од став 1 на овој член да до-
стави свое мислење до Сојузниот извршен совет, ка-
ко и до со-јузните органи на управата и до сојузните 
организации кои барале мислење. 

Член 12 
Сојузните органи на управата и сојузните орг 

ганизации што остваруваат меѓународна соработка, 
го известуваат Сојузниот извршен совет за оствару-
вањето на таа соработка во областите за кои се ос-
новани. 

Член 13 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

ги известува сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации што вршат определени работи од 
областа на меѓународната соработка за прашањата 
од значење за остварувањето на таа соработка. 

Член 14 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации во вршењето на надворешни работи од сво-
јот делокруг општат со дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство, по пра-
вило, преку Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Сојузниот извршен совет определува кога со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции ќе општат непосредно со дипломатските и кон-
зуларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство, како 
и начинот на тоа општење. 

, 

Член 15 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации во остварувањето на меѓународна сора-
ботка и во одржувањето на меѓународни врски со 
органите на странски држави и со меѓународни ор-
ганизации општат во службените односи со стран-
ските дипломатски и конзуларни претставништва и 
со претставништвата на меѓународните организации 
.во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, како и со соодветните органи и организации 
на странски држави и со меѓународни организации, 
по правило, преку Сојузниот секретаријат за^ над-
ворешни работи. 

Сојузниот извршен совет определува кога сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации 
непосредно општат со странските дипломатски и 
конзуларни претставништва, со претставништвата на  
меѓународни организации во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и со соодветните ор-, 
гани и организации на странски држави и со меѓу-
народни организации, како и начинот на тоа опште-
ње. 

Страна 1478 - Број 50 
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2. Односи на сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации и органите на управата во репуб-

ликите и во автономните покраини 

Член 16 
Во вршењето на надворешни работи што се од-

несуваат на непосредното извршување на сојузните 
закони, другите прописи и општи акти и на меѓу-
народните договори за чиешто извршување се од-
говорни сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, односите помеѓу сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации и републичките и 
покраинските органи на управата се засноваат врз 
правата и должностите што се утврдени со сојузен 
закон, во согласност со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Односите помеѓу сојузните органи на управата и 
сојузните организации и органите на управата во 
републиките и во автономните покраини во врше-
њето на надворешни работи, во кои за извршување-
то на сојузните закони, другите прописи и општи 
акти и на меѓународните договори се одговорна ор-
органите на управата во републиките и во автоном-
ните покраина, се засноваат врз меѓусебна со-
работка,, известување и договарање, во рамките на 
единствената надворешна политика. 

Член 17 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации ги известуваат соодветните републички и 
покраински органи на управата за своите иниција-
тиви и мерки тито ги преземаат во остварувањето 
на меѓународната соработка за која тие републички 
и покраински органи се заинтересирани и оствару-
ваат други видови соработка со тие органи. 

Член 18 
Ако предлозите на сојузните органи на управа-

та и на сојузните организации за покре-
нување на определени меѓународни активности се 
однесуваат на прашања од надлежноста на репуб-
ликите и автономните покраини, тие органи и орга-
низации во подготвувањето на тие предлози, при-
бавуваат. мислења од надлежните републички и по-
краински органи на управата. 

Ако предлозите на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации за покренување на 
определени меѓународни активности се однесуваат 
на прашања од посебен интерес за републиките и 
автономните покраини, тие органи и организации 
во подготвувањето на тие предлози прибавуваат ми-
слења од надлежните републички и покраински ор-
гани на управата во поглед на потребата и целесоо-
бразноста за покренување на тие активности. 

Ако сојузниот орган на управата односно сојуз-
ната организација смета дека мислењето од ст. 1 
и 2 на овој член не треба да се усвои, ќе ги извести 
за својот став и за причините поради кои смета де-
ка мислењето не треба да го усвои републичкиот 
односно покраинскиот орган на управата и Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 19 
Кога републичкиот, односно покраинскиот орган 

на управата му даде на сојузниот орган на упра-
вата односно на сојузната организација иницијати-
ва за преземање на одделни мери од областа на ме-
ѓународната соработка, сојузниот орган на управа-
та, односно сојузната организација е должна таа 
иницијатива да ја разгледа, и ако ја прифаќа ини-
цијативата да преземе соодветни мерки. 

Ако смета дека иницијативата од став 1 на овој 
член не треба да се прифати сојузниот орган на 

управата односно сојузната организација ќе ги из-
вести за својот став републичкиот односно покраин-

скиот орган на управата, како и за причините по-
ради кои смета дека иницијативата не треба да се 
прифати. 

Во случајот од став 2 на овој член, сојузниот 
орган на управата односно сојузната организација 
ќе го извести за својот став и Сојузниот извршен 
совет. 

. Член 20 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

ги известува републичките и покраинските органи 
за основните прашања од својот делокруг, а особено 
за оние што се од значење за нивната дејност. 

Сојузниот секретаријат -за Надворешни работи, 
непосредно или преку дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство, по барање 
на републичките и покраинските органи, во рамки-
те на својот делокруг, им. дава помош на тие орга-
ни и ги презема мерките потребни за остварување 
на нивната соработка со органите на други држави 
и со меѓународни организации. 

Член 21 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

остварува постојана соработка со републичките и 
покраинските органи на управата односно со служ-
бите надлежни за работите од областа на односите 
со странство по прашањата од значење за спрове-
дувањето на надворешната политичка на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Сојузниот секретријат за наворешни работи не-
посредно сорабутува со органите и службите од 
став 1 на овој член, а особено: во подготвувањето и 
остварувањето на официјални посети на делегации 
од републиките односно од автономните покраини, 
како и посети на странски делегации на републи-
ките и на автономните покраини; во подготвување-
то на разговори и вршењето на консултации за пре-
говорите на претставников на републиките односно 
на автономните покраини го претставниците на ор-
ганите и организациите на стоп неки држави и на 
меѓународни организации како и во други случаи 
во кои таа соработка ќе ја побараат тие органи и 
служби. 

Член 2 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Сојузниот секретаријат за наворешни работи и ди-
пломатските и конзуларните претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство општат со соодветните републички и 
покраи.нски органи на управата. 

Во работите што се однесуваат на воената об-
врска на државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство, и на 
воената мобилизација на луѓето и на материјалните 
средства и во работите на заштитата на правата и 
интересите на државјаните на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на домашните 
правни лица во странство, Сојузниот секретаријат 
за наворешни работи и дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка ,Федера-
тивна Република Југославија во странство можат 
и непосредно да општат со општинските органи на 
управата. 

3. Соработка на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации со самоуправните организа-

ции и заедници 

Член 23 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации ги разгледуваат иницијативите, мислењата, 
забелешките и предлозите на организациите на 
здружен труд, на самоуправните интересни заедни-
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ци и на други самоуправни организации и заедни-
ци, на општествено-политичките организации и на 
други општествени организации и на здруженијата 
на граѓаните во врска со прашањата од меѓународ-
ната соработка и им даваат свои мислења по повод 
тие иницијативи и предлози. 

Член 24 
По барање на организациите на здружен труд, 

на самоуправните интересни заедници и на другите 
самоуправни организации и заедници, на опште-
ствено-политичките организации и други опште-
ствени организации и на здруженијата на граѓани-
те, Сојузниот секретаријат за надворешни работи им 
дава мислење за одделни прашања од значење за 
остварувањето на нивната меѓународна соработка 
и, по потреба, им дава стручна помош. 

III. НАДЛЕЖНОСТ 

1. Сојузни органи на управата и сојузни организации 

Член 25 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации во вршењето на надворешните работи, 
во рамките на својот делокруг, особено: 

1) го следат развојот на меѓународните односи 
и за тоа го известуваат Сојузниот извршен совет, 
предлагаат и преземаат мерки за водење на прего-
вори на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија со одделни држави, како и за учество на 
Социјалистичка Федеративна Република на меѓуна-
родни конференции; 

2) учествуваат во остварувањето на соработка-
та и одржувањето на врските со органите и орга-
низациите на странски држави и со органите на ме-
ѓународни организациии во согласност со утврде-
ната надворешна политика на Социјлистичка Феде-
ративна Република Југославија и со меѓународни-
те договори; 

3) подготвуваат нацрти на меѓународни дого-
вори, вршат стручни работи за делегациите опреде-
лени за водење на преговори за склучување на ме-
ѓународни договори, вршат други стручни работи за 
потребите на делегациите и подготвуваат предлози 
н а актите за ратификација на меѓународни 
договори; 

4) го следат, во рамките на својот делокруг, из-
вршувањето на меѓународните договори и за тоа 
го известуваат Сојузниот извршен совет, му пред-
лагаат на Советот преземање на мерки за нивно 
извршување и ги извршуваат меѓународните дого-
вори со кои се создадени непосредни обврски за 
федерацијата; 

5)' вршат и други стручни работи во врска со 
остварувањето на меѓународната соработка и одр-
жувањето на меѓународните врски. 

2. Сојузен секретаријат за надворешни работи 

Член 26 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи, 

во вршењето на работите од својата надлежност, ја 
спроведува утврдената надворешна политика на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и ги извршува сојузните закони и други пропи-
си и општи акти на Собранието на СФРЈ и пропи-
сите и општите акти на Сојузниот извршен совет; 
ги спроведува ставовите и насоките на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; ги спроведува ставовите и насоките на 
Сојузниот извршен совет; ја следи состојбата во об-
ласта на надворешните работи; дава иницијативи и 

предлози за решавање на меѓународните проблеми; 
врши политичко-дипломатски, конзуларни, управни 
и други стручни работи што се однесуваат на ос-
тварувањето на политичките, економските, култур-
ните и другите односи на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија со други држави и4со 
меѓународни организации и институции, како и 
заштита на интересите на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на нејзините држав-
јани во странство и врши други надворешно-поли-
тички работи за потребите на Собранието на СФРЈ, 
на Претседателството на Социјалистичка Федера-
ивна Република Југославија и на Сојузниот извр-
шен совет. 

Сојузниот секретар за надворешни работи му е 
одговорен на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот 
извршен совет за својата работа, за работата на Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи, како и 
за состојбата во областа на надворешните работи, 
во рамките на делокругот на Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи. 

Член 27 
Работите од својот делокруг Сојузниот секре-

таријат за надворешни работи ги врши непосредно 
и преку дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство. 

Во вршењето на работите од својот делокруг, 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи осо-
бено: 

1) ја застапува во дипломатските работи Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
спрема други држави и меѓународни организации и 
непосредно општи со дипломатските претставништ-
ва на странски држави и со претставништвата на 
меѓународни организации во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

2) ја следи состојбата и развојот на меѓународ-
ните односи, како и билатералната соработка на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
со други земји и со меѓународните организации и за 
тоа ги известува Собранието на СФРЈ и Сојузниот 
извршен совет. За тие прашања Сојузниот секрета-
ријат за ,надворешни работи го известува и Претсе-
дателството на Социјалистички Федеративни Ре-
публики Југославији во рамките на неговите со Ус-
тавот на СФРЈ утврдени права и должности; 

3) му предлага на Сојузниот извршен совет во-
споставување и прекршување на дипломатските одно-
си со странски држави, за што одлука донесува 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во согласност со правата и 
должностите утврдени со Уставот на СФРЈ; 

4) му предлага на Сојузниот извршен совет за-
членување односно учество, на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во меѓународните 
организации; 

5) подготвува документација, анализи, инфор-
мации и други материјали за потребите на органите 
надлежни за утврдувања и спроведување на над-
ворешната политика и врши други стручни работи 
за Собранието на СФРЈ,, за Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и за Сојузниот извршен совет; 

6) во соработка со надлежните сојузни органи 
на управата и сојузните организации ги следи ме-
ѓународните економски движења и односи и ги- из-
вестува надлежните органи и организации за меѓу-
народните економски проблеми, како и за економ-
ските односи на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија со одделни земји и региони; 

7) обезбедува заштита на правата и интересите 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во областа на политичките, економските, 
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културно-просветните, научно-техничките, инфор-
мативните и другите односи со странство, заштита 
на правата и интересите на државјаните на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
на домашните правни лица во странство; 

8) врши работи во врска со престојот и зашти-. 
тата на правата и интересите на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја на постојан и привремен престој во странство и 
работи врз остварувањето и унапредување на сора-
ботката со иселениците на народите и народностите 
на Југославија; 

9) презема мерки и акции за обезбедување на 
почитување на правата на деловите на народите на 
Југославија кои живеат во други земји како наци-
онални малцинства; 

10) врши подготовки за учество на претставни-
ци на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на меѓународни конференции и во прего-
ворите за склучување на меѓународните договори, 
како и работи во врска со извршувањето на меѓу-
народните договори и другите обврски што произ-
легуваат од нив, освен работите што се ставени во 
делокругот на друг Сојузен орган на. управата од-
носно сојузна организација; 

11) дава мислење за предлозите во врска со ме-
ѓународната соработка за која се надлежни други 
сојузни органи на управата односно сојузни орга-
низации, а што се од интерес за меѓународната по-
ложба на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и учествува во подготвувањето Hct ме-
ѓународни преговори и конференции, кога тие ра-
боти спаѓаат во делокругот на тие органи односно 
организации; 

12) дава мислења за иницијативите на организа-
циите на здружен труд, на самоуправните интерес-
ни заедници и на другите самоуправни организации 
и заедници, на општествено-политичките и други 
општествени организации и на здруженијата на 
граѓаните ,за покренување постапка за водење на 
преговори и за склучување на меѓународни дого-
вори како и мислење за надворешнополитичката 
оцена на причините за склучување на меѓународен 
договор. 

13) му поднесува на Сојузниот извршен совет 
предлози за ратификација на меѓународни догово-
ри, врши стручна обработка на актите за ратифика-
ција на меѓународни договори и ги доставува зара-
ди објавување, обезбедува размена односно депони-
рање на ратификационите инструменти и ги чува 
оригиналите на меѓународните договори, како и на 
заедничките соопштенија и декларации со стран-
ски државници; 

14) на Сојузниот извршен совет, заради запоз-
навање, му доставува протоколи, записници и дру-
ги писмени акти, што произлегуваат од преговорите 
со кои не се преземаат нови обврски и за нив води 
евиденција; 

15) подготвува документи, организира и врши 
стручни работи во" врска со утврдувањето, обеле-
жувањето и одржувањето на државната граница на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и ја чува соодветната документација. 

Во вршењето на стручните работи врз обеле-
жување и одржување на државната граница на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи со-
работува со другите надлежните сојузни органи на 
управата и сојузни организации, како и со надлеж-
ните републички и покраински органи на управата 
на чија територија се наоѓа граничната линија; 

16) ја насочува работата на дипломатските ч 
конзуларните претставници на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство и им 

дава инструкции за заземање на службени ставови 
и за. преземање на обврски од името на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

1-7) врши работи од областа на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита; 

18) го организира и го одржува системот за вр-
ски со дипломатските и конзуларните и други прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство и ја обезбедува нив-
ната заштита; 

19) го следи развојот и. ги разгледува прашања-
та од областа на меѓународното право што се од 
значење за остварувањето на меѓународните односи 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, дава мислење за тие прашања и води еви-
денција за меѓународно-правните ставови на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

20) ја известува домашната и странската јав-
ност за актуелните прашања од својот делокруг и 
соработува со надлежниот сојузен орган во инфор-
мирањето на странската јавност за политиката и 
развојот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија; 

21) прибира, чува и објавува документи за над-
ворешната политика на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, поттикнува научно-
истражувачката работа во областа на надворешни-
те и меѓународните односи; 

22) врши и други работи од областа на меѓуна-
родните односи. 

Член 28 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

редовно ги известува Собранието на СФРЈ, Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, Сојузниот извршен совет, органи-
те на општествено-политичките организации во 
федерацијата, како и надлежните републички и 
покраински органи за сите значајни прашања од 
меѓународните односи. 

8. Организација на Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи 

Член 29 
Опш акт за систематизацијата на задачите и 

работите во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи и во дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство донесува сојузниот 
секретар за надворешни работи, по прибавено мис-
лење од работната заедница. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на 
вкупниот број на работници утврден со општиот акт 
за систематизацијата на задачите и работите во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи и во 
дипломатските и ^ конзуларните претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во странство. 

Член 30 
Во Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-

ти, во согласност со општиот акт за систематизаци-
јата на задачите и работите, можат да се постават 
двајца потсекретари. 

Потсекретарите ги вршат работите од член 240 
на Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата, како и другите работи што ќе 
им ги довери сојузниот секретар за надворешни 
работи, 
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4. Дипломатски и конзуларни претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вија во странство 

Член 31 
Дипломатски претставништва на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија во стра -
ство се: амбасадите, постојаните мисии на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија при 
меѓународните организации и тела и прате-

ништвата. 
Конзуларни претставништва на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија во стран-
ство се: генералните конзулати, конзулатите и ви-
цеконзулатите и конзуларните агенции, 

Член 32 
Амбасадите и пратеништвата вршат работи 

што се однесуваат на претставувањето на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Државата на приемот, ги штитат интересите на, Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
ра нејзините државјани и правни лица; развиваат 
пријателски односи со државата на приемот и ги 
унапредуваат политичките, стопанските, културно-
-просветните, научно-техничките, информативните и 
другите односи; водат преговори со владите на 
државите кај кои се акредитирани, се запознаваат, 
во согласност со одредбите на Виенската конвенци-
ја за дипломатските односи, со внатрешниот развој 
и со меѓународната активност на државата на при-
емот и за тоа го известуваат сојузниот ,секретар за 
надворешни работи и вршат други работи предви-
дени со закон, со други прописи и меѓународни до-
говори. 

Амбасадите и пратеништвата работат врз ос-
нова на овој закон и се должни да постапуваат 
според упатствата на сојузниот секретар за надво-
решни работи, кому му одговараат за својата ак-
тивност. 

Амбасадите и пратеништвата вршат и конзу-
ларни работи на деловите на територијата на држа-
ва.та на приемот за кои не постојат конзуларни 
претставништва на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Во државата во која не постои конзуларно 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, конзуларните работи ги 
вршат амбасадите и. пратеништвата на целата 
територија на државата на приемот. 

Член 33 -
Постојаните мисии на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија при меѓународните 
Организации и тела ја претставуваат Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија ка ј тие ор-
ганизации и тела; одржуваат врски со тие органи-
зации и тела; водат преговори со тие организации 
и тела; ги штитат интересите на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во тие органи-
зации и тела; обезбедуваат учество на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
работата на тие организации и тела; работат врз 
остварувањето на соработка со тие организации; ги 
вршат задачите и работите од својот делокруг во 
согласност со ставовите на надлежните органи на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и за тоа ги известуваат сојузниот секретар за 
надворешни р а б о т . 

ЧЈген 34 
Конзуларните претставништва на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство ги штитат интересите на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на нејзините 
државјани и правни лица; вршат работи во врска 
со унапредувањето на односите со државата на 

приемот и го поттикнуваат развојот на односите во 
областа на стопанството, културата, науката и ин-
формациите и во други области на своето подрачје; 
вршат работи во врска со заштитата на правата и 
интересите на државјаните на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија кои се на работа 
или престојуваат на нивното подрачје и оствару-
ваат соработка со иселениците на народите и на-
родностите на Југославија. 

Конзуларните претставништва на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
странство работат врз основа . на закон и се должни 
да постапуваат според упатствата и задачите на 
сојузниот секретар за надворешни работи, иако и 
на раководителот на дипломатското претставниш-
тво на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
госавија во државата на приемот, во согласност со 
чл. 39 и 40 од овој закон. 

Член 35 
Дипломатските и конзуларните претставништва 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство соработуваат со делегациите 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија определени за преговори со државите на 
приемот или со меѓународни организации, со деле-
гациите на републиките и на автономните покраини, 
со делегациите на оцштествено-политичките орга-
низации, како и со делегациите и претставниците 
на органите на други општествено-политички заед-
ници, на организации на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници и на општес-
твени организации и здруженија на граѓаните што 

. во државата на приемот престојуваат по службена 
работа и им даваат соодветна'помош на тие делега-
ции односно претставници. 

Сојузниот извршен совет го утврдува начинот -
на соработката на дипломатските и конзуларните 
претставништва на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство со делегациите 
и претставниците од став 1 на овој член,, како и 
условите под кои тие претставништва им даваат 
помош на тие делегации и претставници. 

Член 36 
Дипломатските и конзуларните претставништва 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство работат врз унапредување на 
економските односи со странство и остваруваат пос-
тојана соработка со заедничките стопански претстав-
ништва, со организациите на здружен труд ц други 
самоуправни организации и заедници кои вршат 
дејност на територијата на државата на приемот, 
им даваат известувања од својот делокруг од ин-
терес за нивната работа и им даваат помош во ра-
ботата. 

Член 37 
Сојузниот секретар за надворешни работи му 

предлага на Сојузниот извршен совет донесување 
на одлука за отворање и укинување на' дипломат-
ско и конзуларно претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во стран-
ство. . 

Член 38 
Со дипломатското претставништво на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија во 
странство раководи амбасадорот односно Шефот на 
постојаната мисија, пратеникот или вршителот на 
работите. 

Со конзуларното претставништво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
странство, зависно од рангот ,на претставништвото, 
раководи генералниот конзул, конзулот, вицеконзу-
лот или раководителот на Конзуларната агенција. 
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Член 39 
Раководителот на дипломатското претставниш-

тво на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во странство непосредно раководи со 
претставништвото, ја организира работата на прет-
ставништвото и презема мерки од надлежноста на 
претставништвото, одлучува во согласност со упат-
ствата и овластувањата на ' сојузниот секретар за 
надворешни работи, за должностите и одговорнос-
тите на работниците во претставништвото во врше-
њето на задачите и работите; наредбодавец е За из-
вршување на, претсметката на приходите и расходи-
те на претставништвото и врши други работи утвр-
дени со закон и со други прописи. 

Раководителот на амбасадата односно на пра-
теништвото е одговорен за спроведувањето на по-
литиката на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во државата на приемот и во тоа 
својство ја следи работата на конзуларните и дру-
гите претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во државата на прие-
мот и презема мерки за усогласување на нивната 
активност во работите што се од интерес за разво-
јот на односите со односната држава на приемот. 

Член 40 
Раководителот на конзуларното претставништво 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство раководи со претставништво-
то, ја организира работата на претставништвото и 
презема мерки од надлежноста на претставништво-
то; одлучува, во согласност со упатствата и овла-
стувањата на сојузниот секретар за надворешни 
работи за задачите и одговорностите на работни-
ците во претставништвото во вршењето на служ-
бата; наредбодавец е за извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите на претставништво-
то и врши ,други работи утврдени со закон и со дру-
ги прописи. 

Раководителот на генералниот конзулат, на кон-
зулатот односно на вицеконзулатот му одговара за 
својата работа и за работата на конзуларното прет-
ставништво на сојузниот секретар за надворешни 
работи. 

'Раководителот на конзуларното претставништво 
од став 2 на овој член е должен да ја усогласува 
својата работа со упатствата на амбасадорот и не-
посредно му одговара за работата на конзуларното 
претставништво, во согласност со член 39 став 2 на 
овој закон. 

Раководителот на Конзуларната агенција непо-
средно му одговара за својата работа на раководи-
телот на генералниот конзулат, на конзулатот од-
носно на вицеконзул атот на чие подрачје се наоѓа 
Конзуларната агенција. 

Член 41 
Амбасадорите, шефовите на постојаните мисии 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија при меѓународни -организации и тела и 
пратениците ги поставува и отповикува Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, во согласност со правата и долж-
ностите утврдени со' Уставот на СФРЈ. 

Генералните конзули ги поставува и разрешува 
Сојузниот извршен совет. 

Постојаните вршители на работиве, раководите-
лите на конзуларните претставништва и на другите 
претставништва за вршење на определени работи 
во странство од делокругот на Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи ги поставува и разре-
шува сојузниот секретар за надворешни работи. 

Член 42 
Сојузниот секретар за надворешни работи го 

подготвува предлогот за избор, поставувања и ра-

зрешување на шефови на дипломатските мисии И 
генерални кошули. 

Во подготвувањето на предлогот за избор И 
поставување на шефови на дипломатските мисии и 
генерални конзули, сојузниот секретар за надво-
решни работи остварува соработка со надлежните 
републички и покраински органи. 

Врз основа на предлогот на сојузниот секретар 
за надворешни работи, Сојузниот извршен совет го 
утврдува конечниот предлог за поставување и раз-
решување на амбасадори, шефови на постојаните 
мисии на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија при меѓународни организации и телан 
пратеници, што му го поднесува на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Сојузниот секретар за надворешни работи му 
предлага на Сојузниот извршен совет поставувања 
и разрешување на генерални конзули. 

Член 43 
За вршењето на функцијата што ќе му ја до-

вери Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, амбасадорот, од-
носно шефот на постојаната мисија на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија при 
меѓународна организација и тело односно пратени^ 
кот — му одговара на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

За работа на претставништвото со кое раководи, 
како и за својата работа, амбасадорот односно ше-
фот на постојаната мисија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија при меѓународна 
организација и тело односно пратеникот односно 
постојаниот вршител на работите, непосредно му е 
одговорен на сојузниот секретар за надворешни 
работи. 

Член 44 
Раководителите на дипломатските и на конзу-

ларните претставништва на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство мораат 
да имаат во согласност со утврдената кадровска 
политика во органите на федерацијата, потребна 
општествено — политичко! искуство, соодветна поли-
тичко-дипломатска и стручна оспособеност, знаење 
на странски јазици, потребно искуство и^други ква-
литети за успешно вршење на надворешни работи 
и да ја познаваат економската проблематика, меѓу-
народните односи и надворешната политика на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
виј а. Притоа ќе се води сметка за соодветната зас-
тапеност на републиките односно на автономните 
покраини, за националниот состав и за регионал-
ниот распоред на кадрите за странство. 

Поблиските критериуми за условите и постап-
ката за поставување на раководители на дипломат-
ските претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство ги утвр-
дува Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на предлог од Со-
јузниот извршен совет. Носител на подготовките п 
предлозите ^а тие критериуми за Сојузниот извр^ 
шен совет е сојузниот секретар за надворешни 
работи. 

На предлог од сојузниот секретар за надвореш-
ни работи,, поблиските критериуми за условите П 
постапката за поставување на раководители н(а 
конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство 
ги утврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 45 
Патентите писма на раководителите на гене-

ралните конзулати и на конзуларните ги издава 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако е тоа утврдено со меѓународен договор 
или е вообичаено во односите на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со определена 
држава, патентните писма на раководителот на ге-
нералниот конзулат односно на конзулатот ги из-
дава сојузниот секретар за надворешни работи. 

Латентните писма на раководителите на вице-
конзулатите ги издава сојузниот секретар за над-
ворешни работи. 

' Патентните писма на генералните конзули, 
кошулите и вицеконзулите, кои не се раководители 
на конзуларни претставништва, ги издава сојуз-
ниот секретар за надворешни работи. 

На раководителот на Конзуларната агенција 
кој работи на подрачјето на генералниот конзулат 
односно на конзулатот, овластувања за работата му 
Издава раководителот на конзуларното претставни-
штво на чие подрачје се наоѓа раководителот на 
Конзуларната агенција, ако со прописите на држа-
вата на приемот. не е поинаку определено. 

Член 46 
За вршење на определени конзуларни работи 

можат, ако тоа државата на приемот го прифаќа, 
да се поставуваат почесен генерален конзул, поче-
сен конзул, почесен вицеконзул, почесен раково-
дител на Конзуларна агенција, кои не мораат да 
бидат државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Почесните генерални конзули ги поставува Со-
јузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 
секретар за надворешни работи, а почесните кон-
зули, вицеконзули и раководители на конзуларни 
агенции — сојузниот секретар за надворешни ра-
боти. 

Сојузниот секретар за надворешни работи поб-
лиску ги определува работите од став 1 на овој 
член. ние вршење им се доверува на почесните 
конзули. 

. Член 47 
Дипломатските претставници кои истовремено 

се акредитирани во повеќе држави, во државата 
надвор од своето седиште ги вршат истите функции 
како и во државата на постојаното седиште. 

Член 43 
. Дипломатското односно конзуларното, претстав-

ништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство, ако Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија прифатила во др-
жавата на приемот да ги застапува интересите на 
некоја друга држава и на нејзини државјани или 
само да ги чува просториите, имотот или архивата 
на таа друга држава, ги врши' тие функции во со-
гласност со меѓународните договори и обичаи, со од-
редбите на овој закон и со упатствата на сојузниот 
секретар за надворешни работи. 

Член 49 
Во поглед на положбата и одговорноста, како 

и правата од работниот однос на амбасадорите, на 
шефовите на постојани мисии на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија при меѓународ-
ни ,организации и тела и на пратениците, се приме-
нуваат одредбите на "Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата што се од-
несуваат на функционерите кои раководат со сојуз-
ни органи на управата и сојузни организации, што 
ги поставува Сојузниот извршен совет, ако со овој 
закон не е поинаку определено. 

Одредбите на Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и с о о ч и т е органи на управата што се однесуваат 
на положбата и одговорноста, како и на правата од 

работниот однос на раководните работници во со^ 
лузните органи на управата и во сојузните органи-
зации што ги поставува Сојузниот извршен совет, 
се применуваат на генералните кошули, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Член 50 
Сојузниот извршен совет? во согласност со од-

редбите на Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата, ќе ги утврди побли-
ските критериуми за определување, на личниот' до-
ход на амбасадорот, на шефот на постојаната мисија 
при меѓународни организации и на пратеникот од-
носно генералниот конзул додека е на располагање 
по престанокот на функцијата во странство. 

5. Културно-информативни центри и други прет-
ставништва во странство 

Член 51 
Со акт на Сојузниот извршен совет, во согла-

сност со меѓународниот договор, можат да се осно-
ваат културно-информативни центри за вршење на 
определен л работи во странство од областа на ин-
формациите и културата, како и други претставни-
штва за вршење на определени работи , во странство 
од делокругот на Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи. 

Раководителите на културно-информативните 
центри и на другите претставништва од став 1 на овој 
член ги поставува сојузниот секретар за надвореш-
ни работи. 

Член 52 
Одредбите од овој закон за положбата, овласту-

вањата и работните односи на раководителите на 
конзуларни претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство, 
сходно се применуваат на раководителите на кул-
турно-информативните центри и на другите прет-
ставништва од член 51 на овој закон. 

Одредбите на овој закон за работните односи на 
работниците во дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство се применуваат и на 
работниците во културно"информативните центри и 
во другите претставништва од член 51 на овој закон. 

IV. РАБОТНИ ОДНОСИ 

Член 53 ; 

Во дипломатските и конзуларните претставниш-
тва на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија во странство се утврдуваат звањата на ра-
ботниците на дипломатски односно конзуларни ра-
боти во согласност со специфичниот карактер и со-
држината на задачите и работите, со меѓународните 
договори и со меѓународната практика, како и со 
политичко-дипломатската и стручната оспособеност. 
Работниците кои работат на дипломатски односно 
конзуларни работи можат да имаат звања додека 
работат во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи и ги користат во односите со претставниците 
на странски дипломатско'конзуларни претставниш-
тва и на меѓународни организации. 

Звањата од став 1 на овој член, како и крите-
риумите и условите за нивно стекнување односно 
сообразување со називите на извршителите на зада-
чите и работите во другите сојузни органи на упра-
вата односно сојузни организации, ги утврдува Со-
јузниот 'извршен совет на предлог од сојузниот, се-
кретар за надворешни работи. 

Член 54 
При изборот на работник на работа во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи, како и за рабо-
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та во дипломатски и конзуларни претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во странство, се води сметка за застапеноста на 
кадрите од републиките и од автономните покраини. 

Член 55 
Сојузниот секретар за надворешни работи може 

работниците во Сојузниот секретаријат за надворе-
шни работи, кога тоа посебните интереси на служ-
бата го бараат, со нивна согласност и во спогодба со 
други сојузни органи и сојузни организации, со ре-
публички и покраински органи, со самоуправни ор-
ганизации и заедници и со органи на општествено-
-политичките организации, да ги упатува на работа 
на определено време во тие органи, организации и 
заедници. 

Органите, организациите и заедниците од став 
1 на овој член можат, во спогодба со сојузниот се-
кретар за надворешни работи, да ги упатуваат ра-
ботниците вработени во тие органи, организации и 
заедници на определено време на работа во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи. 

Работниците упатени на работа според одред-
бата од став 1 на овој член имаат права и обврски 
од работниот однос во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи, во согласност со самоуправниот 
општ акт. 

Член 56 
Со засновањето на работен однос во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи работникот 
стекнува право и презема обврска да ги извршува 
задачите и работите во Сојузниот секретаријат, за 
надворешни работи и во дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федсратив- ' 
на Република Југославија во странство. 

Преместувањето на работниците од Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи во дипломат-
ски или конзуларни претставништва на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и од ди-
пломатски или конзуларни претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во тој секретеријат се врши според потребите на 
службата. 

Работникот од став 2 на овој член може да се 
преместува без негова согласност во случаите утвр-
дени со општиот акт што го донесува сојузниот се-
кретар за надворешни работи по прибавено мислење 
од работната заедница. 

Неоправданото одбивање н.а работникот да го 
изврши решението за преместување од став 2 на 
овој член претставува потешка повреда на работ-
ната должност за која може да се изрече и мерката 
престанок на работниот однос. 

Член 57 
Решение за преместување на работник според 

одредбите на член 56' од овој закон донесува со-
јузниот секретар за надворешни работи по приба-
вено мислење од советот на работната заедница. 

Против решението за преместување од став 1 
на овој член работникот може да изјави жалба до 
Сојузниот извршен совет. Жалбата не го одлага 
извртувањето на решението. 

Член 58' 
Покрај работите утврдени во чл. 242 и 243 од 

Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата, сојузниот секретар за надвореш-
ни работа може, во согласност со општите акти за 
организацијата и работата и за систематизацијата на 
задачите и работите, да му довери на амбасадорот 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи и 
на советникот на сојузниот секретар вршење на за-
дачите и работите на раководител односно на заме-
ник-раководител на организационата единица. 

Член 59 
Постапка за утврдување на дисциплинската од-

говорност на работникот во Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи за извршена повреда на ра-
ботната должност на работа во дипломатското од-
носно конзуларното претставништво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство не може да се поведе ниту да се води по ис-
текот на една година од денот кога е извршена по-

вредата. Ако повредата претставува кривично дело, 
рокот на застареност тече од денот на узнавањето 
за повредата и за сторителот. 

Член 60 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојуза 

имот секретаријат за надворешни работи, ги утврду-
ва земјите со посебно тешки климатски и други ус-
лови поради кои на работниците во дипломатските 
и конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство 

може да им се определи годишен одмор во траење 
до 60 дена. 

Со самоуправен општ акт на работната заедни-
ца на Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-
ти се утврдуваат должината на траењето, времето и 
начинот на користењето на годишниот одмор и вре-
мето на користењето на неискористениот годишен 
одмор од претходната година на работниците на ра-
бота во дипломатските и конзуларните претставниш-
тва на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија во странство и на раководителите на тие 
претставништва кои работат во земји со тешки кли-
матски и Други посебни услови. 

Член 61 
На работниците во Сојузниот секретаријат за' 

надворешни работи кои работат во странство на 
определени задачи и работи под посебни услови, се-
кои 12 месеци поминати на такви задачи и работи 
им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојуз-
ниот секретар за надворешни работи, ги утврдува -
задачите и работите и условите од став 1 на овој 
член. 

Средства за зголемените обврски што настану-
ваат во врска со признавањето на стажот на осигу-
рување со зголемено траење се обезбедуваат во бу-. 
џетот на федерацијата. 

Член 62 
На работникот од член 61 став 1 на овој закон 

кој во странство ќе помине на задачите и работите 
од тој член најмалку десет години, старосната и ин-
валидската пензија ќе му се определат од пензис-
киот основ кој претставува негов просечен месечен 
личен доход остварен во последните 12 месеци пред 
денот на пензионирањето, односно од основицата 
според која е уплатуван придонесот за инвалидско 
и пензиско осигурување за наведениот период, ако 
е тоа за него поповолно од пензискиот основ утврден 
со општите прописи. 

Разликата помеѓу пензијата определена со при-
мената на став 1 од овој член и пензијата што на 
работникот би му припаднала според општите про-
писи се обезбедува во буџетот на федерацијата. 

Член 63 
Бремето на престојот во странство на брачниот 

другар на работник на работа во дипломатско и кон-
зуларно претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство му се 
признава во стаж на осигурување (продолжено оси-
гурување), ако до заминувањето во странство бил вд 
работен однос, или ако поради престанок на ра-
ботниот однос бил пријавен во самоуправната ин-
тересна заедница за вработување, како и ако нај--
малку две години бил пријавен во таа заедница а 
не можел да се вработи. 
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Врз основа на стажот на осигурување од став 
1 на овој член се стекнуваат правата од пензиското 
и инвалидското осигурување под условите утврдени 
со закон и со самоуправните општи акти на самоу-
правната интересна заедница за пензиско и инва-
лидско осигурување. 

Средства за уплатување на придонесите за про-
должено осигурување на брачните другари од став 
1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата. 

Член 64 
На работникот во дипломатско односно конзу-

ларно претставништво на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство, како и 
на друго лице што е упатено во дипломатско или 
конзуларно претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија да врши работи 
во странство од надлежноста на федерацијата, а кој 
во врска со вршењето на својата службена должност 
во странство ќе стане жртва на напади поради што 
ка ј него ќе настапи инвалидност и кој по основа на 
таквата инвалидност ќе стекне право на инвалидска 
пензија, инвалидската пензија ќе му се определи од 
пензискиот основ што претставува негов просечен 
личен доход остварен во последните 12 месеци пред 
денот на пензионирањето, ако тој основ за него е 
поповолен од пензискиот основ утврден според оп-
штите прописи според кои е уплатуван придонесот 
за пензиско осигурување во наведениот период. 

Пензијата утврдена по основот од став 1 на овој 
член се усогласува на начин и по постапка што се 
пропишани за усогласување на пензиите. 

Работникот од став 1 на овој член, кому според 
прописите за воените инвалиди ќе му се утврди ин-
валидитет од најмалку 50%, како и членот на се-
мејството на работникот што ќе го загуби животот 
како жртва на напад, ги има правата како мирно-
времен воен инвалид, односно ги има правата како 
член на семејство на мирновремен воен инвалид, 
утврдени со сојузен закон со кој се уредуваат пра-
вата на воените инвалиди. 

Средства за надоместување на разликата помеѓу 
износот на пензијата што на работник во дипломат-
ско односно конзуларно претставништво на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство би му припаѓала без примената на одред-
бата на став 1 од овог член и износот на пензијата 
што му е определена со примена на одредбата од 
тој став, како и средствата за остварување на пра-
вото од одредбата на став 3 од овој член, се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 65 
Работник во Сојузниот Секретаријат за над-

ворешни работи кој во вршењето на службени ра-
боти или по повод вршење на службени работи ќе 
го загуби животот, ќе се погребе врз товар на сред-
ствата на Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти во местото што ќе го определи неговото се-
мејство. 

Во случајот од став 1 на овој член, на семеј-
ството што го издржувал загинатиот работник му 
припаѓа еднократна парична помош, која не може 
да биде помала од износот што работникот го оства-
рувал на име личен доход во последните шест ме-
сеци. 

Член 66 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи е 

должен да изврши осигурување кај соодветната за-
еднина за осигурување во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на своите работници, 
распоредени во страк ство. и на членовите на семеј-
ството што работникот според законот е должен да 
ги издржува, а кои заедно со него живеат во стран-
ство, за случаи на телесни повреди или смрт на 

службена должност, привремена или трајна неспо-
собност за- работа и за други случаи. 

Член 67 
Поради природата на определени задачи и рабо-

ти и условите за работа, на Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи за тие задачи и работи му се 
обезбедуваат посебни средства во износ од 20 % на 
средствата што според општествениот Договор се 
обезбедуваат за лични доходи на работниците на 

-Сојузниот секретаријат за надворешни работи за 
тие задачи и работи, не сметајќи ги во тие средства 
и средствата по основа на минатиот труд на ра-
ботниците. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува 
и ма функционерите и на раководните работници на 
Сојузниот секретаријат за. надворешни работи кога 
ги вршат тие работи. 

Задачите и работите од став 1 на овој член ги 
утврдува Сојузниот извршен совет, на предлог од 
сојузниот секретарка надворешни работи. 

Член 68 
На предлог од сојузниот секретар за надворешни 

работи, Сојузниот извршен совет ќе ги утврди, спо-
ред природата на задачите и работите и според ус-
ловите за работа во државата на приемот, основите 
и мерилата за определување на личните доходи на 
раководителите на дипломатски и конзуларни прет- . 
ставништва во странство што ги поставува Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија или Сојузниот извршен совет. 

Член 69 
Средствата за работа и функционирање на ди-

пломатските и конзуларните претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата. 

Средствата за лични доходи и средствата за 
заедничка потрошувачка на раководителите на ди-
пломатските и конзуларните претставништва ед член 
60 на овој закон, како и на работниците на работа 
во дипломатските, конзуларните и други претстав-
ништва од член 51 на овој закон, и се обезбедуваат 
на работната заедница на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Критериумите и видот на средствата од став 1 
на овој член, како и основите и мерилата, висо-
чината, структурата и начинот на обезбедување на 
средствата од став 2 на овој член, ги утврдува Со-
јузниот извршен совет. 

Член 70 
На работник од другите органи и организации 

кој заминува на работа во дипломатско, конзуларно 
или друго претставништво од член 51 на овој за -
кон, за време на подготовките во Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи, а најдолго за 12 ме-
сеци, му припаѓа личниот доход што го примал за 
вршење на задачите и работите пред доаѓањето на 
подготовки. 

На работникот од став 1 на овој член му припа-
ѓа и зголемување на личниот доход по основа на зго-
лемувањето на животните трошоци, како и други 
права на лични примања, во согласност со прописи-
те и самоуправниот општ акт на работната заед-
ница. 

На Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти му се обезбедуваат за потребите од ст. 1 и 2 на 
овој член посебни средства во буџетот на федера-
цијата. 

Член 71 
При упатувањето работник на работа во дипло-

матските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на 
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Сојузниот секретаријат за надворешни работи му се 
обезбедуваат наменски средства за купување на 
мебел и други потребни нешта неопходни за нор-
мален живот и работа на работниците во странство. 

Височината, условите и начинот на користење-
то и враќањето од страна на работниците на сред-
ствата од став 1 на овој член, ги утврдува со општ 
акт сојузниот" секретар за надворешни работи, по 
прибавено мислење од работната заедница. 

Член 72 
Работната заедница на Сојузниот секретаријат 

за надворешни работи со својот статут го утврдува 
начинот на остварувањето на самоуправните права 
на работниците, организацијата и работата на орга-
ните на работната заедница, како и други прашања 
од значење за работната заедница, имајќи ја предвид 
специфичноста на работата на тој секретаријат и 
на дипломатските и конзуларните претставништва 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Средствата на Сојузниот секретаријат за над-

ворешни работи кои до денот на влегувањето во си-
ла на овој закон служеа за давање заеми на ра-
ботниците во дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија во странство, по влегувањето во 
сила на овој закон, ќе се користат како средства од 
член 71 на овој закон. 

Член 74 
Одредбите на член 61, член 62 став 2 и чл. 67 и 

70 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 
1982 година. 

Член 74 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

602. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 
плаќање посебна давачка за израмнување па да-
ночното оптоварување на увезените стоки (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согла-
сноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СВ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВА-
Њ Е НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊА НА УВЕ-

ЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1982 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат, освен за стоките 
што се ослободени од плаќање, царина според чл. 25 
до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 52/79), односно за 
стоките за кои царината се плаќа по намалена стап-
ка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки во 1982 го-
дина во височина од 6% од царинската основица. 

2. За извршување на оваа одлука Сојузната 
управа за царини води евиденција4 која ги опфаќа 
податоците за називот на стоките, за датумот на 
увозот, за вредноста на стоките, за износот на на-
платената и за износот на не наплатената давачка, 
и за тие податоци поднесува месечни извештаи до 

-Сојузниот секретаријат за финансии. 

3, Оваа одлука ќе се применува на увозот кој 
ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 1982 
година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 421 
2 октомври 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

-Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

603. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ВРТОЈБА ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРА-

КАЈ 

1. За преминување на државната граница 
спрема Република Италија се определува постојан 
граничен премин Вртојба за меѓународен друмски 
сообраќај. 

2. Отворањето на граничниот премин од точка. 
1 на ова решение ќе се изврши на 18 октомври 1981 
година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 411 
8 октомври 1981 година . . . 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

604. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Па-
ртиската тарифа („Службен лист на СФРЈ", Р р. 
27/78), на предлог од директорот на Сојузната уп-
рава за царини, сојузниот секретар за финансии 
пропишува - Ј 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАаг 
БОТА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ СНИМЕНИ 
НА МАГНЕТНИ ПОДЛОГИ ВО ЦАРИНСКАТА 

ТАРИФА 

1. Програмите за работа на електронски смета-
чи снимени на магнетни подлоги се распоредуваат 
во тар. број 92.12 2а на Царинската тарифа. 

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

Бр. 3-7473 
14 септември 1981 година 

Белград 
Заменик-со ј у зен 

секретар за финансии, 
Божидар Радуновиќ, е.ри 
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605. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), на предлог од директорот на Сојузната упра-
ва за царини, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СУНГЕРИ ВО ПРАВ(^-
АГОЛНИ ОБЛИЦИ ОД ПОЛИУРЕТАН ВО ЦАРИН-

СКАТА ТАРИФА 

1. Сунѓерите во правоаголни облици од поли-
уретан се распоредуваат во тар. број 39.01/15 на Ца-
ринската тарифа. 

2. Ова упатство влегува во силћ осмиот ден од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-9207/1 
ЈЅЗ септември 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за , финансии, 

Петар Костиќ, с. р. 

606. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), на предлог од директорот на Сојузната упра-
ва за царини, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СУНЃЕРИ СО УОБЛИ-
ЧЕНИ РАБОВИ ОСВЕН ПРАВОАГОЛНИ ОД ПО-

ЛИУРЕТАН ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Сунѓерите со уобличени рабови освен право-
аголен од полиуретан се распоредуваат во тар. 
број 39.07/2 на Царинската тарифа. 

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

Бр. 3-9208/1 
23 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Петар Костиќ, с. р. 

607. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27 78), на предлог од директорот на Сојузната уп-
рава-за царини, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СУНЃЕРИ СО БРУ-
СЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТЕЊЕ ВО ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 

1. Сунѓерите со брусен материјал за чистење се 
распоредуваат во тар. број 68.06/3 на Царинската 
Тарифа. 

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

Бр. 3-9117/1 
23 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, с. р. 

608. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
-стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВА-
РУВАЊЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословен-
ските стандарди за заварување што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Заварување. Обложени елек-
троди. за електрично рачно завару-
вање на челици отпорни на ползе-
ње. Означување - — — — — 

2) Заварување. Спојници на гу-
мени црева за уреди за заварување, 
режена и сродни постапки — — 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на заварувањето од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува' во сила по истекот на 
два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-15672/1 
23 септември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р, 

JUS C.H3.015 

JUS C.T3.091 
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609. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
38/ 77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАБ-
ИЛНИ САДОВИ ПОД ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за стабилни садови под притисок 
што го има следниот назив и ознака: 

Стабилни садови под притисок. 
Испитување на непропустливоста — JUS М. Е2. 202 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-15673/1 
23 септември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

610. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата „Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДАЛЕЧ-
ИНСКО ВОДЕЊЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ 

СИСТЕМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за далечинско водење во електро-
енергетските системи што го има следниот назив и 
ознака: 

Далечинско водење во електро-
енергетските системи. Термини и 
дефиниции — - - - - - JUS N.AO.371 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 

објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на' 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-15674/1 
23 септември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р, 

611, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот 33 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИМПУЛ-
СНА ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за импулсна техника и инструменти 
што го има следниот назив и ознака: 

Импулсна техника и инструмен-
ти. Термини и дефиниции JUS L. G7/00 

Член 2 
Југословенскиот ,стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-15675/1 
23 септември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, С.р. 
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612. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 

стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШ-

ТИТА ОД ПОЖАРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за заштита од пожари што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Заштита од пожари. Симболи 
за технички шеми — — — —- — JUS У. Ј1.220 

2) Заштита од пожари. Типови 
конструкции на згради според нив-
ната внатрешна отпорност против 
пожари - - - - - - - JUS U. Ј1.240 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание ца Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-15677/1 
23 септември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

613. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕВ-

МАТИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пневматици што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Пневматици. Супербалон-пнев-
матици за патнички и лесни товарни 
автомобили и нивни приколки. Дија-
гонална конструкција - , — — — JUS G.E3.101 

2) Пневматици. Балон-пневмати-
ци за патнички и лесни товарни ав-
томобили. Дијагонална конструкција JUS G.E3.102 

3) Пневматици. Пневматици за 
товарни автомобили, автобуси и низ-
ни приколки. Дијагонална конструк-
ција - - - - - - - - JUS G.E3.201 

4) Пневматици. Пневматици за 
предни - — управувачки тркала на 
трактори. Дијагонална конструкција JUS G.E3.601 

5) Пневматици. Пневматици ча 
погонски тркала на трактори и зем-
јоделски машини. Дијагонална кон-
струкција - - - - - - - - - JUS G.E3.602 

6) Пневматици. Пневматици за 
градинарски трактори и мотокулти-
ватори. Дијагонална конструкција — JUS G.E3.603 

7) Пневматици. Пневматици за 
слободни тркала на земјоделски ма-
шини, орудија и приколки. Дијаго-
нална конструкција — — — — JUS G.E3.604 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат за пневматици што ќе се произведат, од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Супербалон-гуми за патнички 
и лесни товарни автомобили и нивни 
приколки - - - - - - - - JUS G.E3.101 

2) Надворешни гуми на управу-
вачки тркала на земјоделски тракто-
ри и машини — - — - - - JUS G.E3 601 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на моторните возила („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/62); 

3) Надворешни гуми на погонски -
тркала на земјоделски трактори и 
машини со широки олучести на-
платен - - - - - - - - JUS G.E3.602 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за моторни возила („Службен листана СФРЈ", бр. 
5/69). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат Решенијата за ју-
гословенските стандарди, и тоа: 

1) Решението за југословенскиот стандард од 
областа на моторните возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/62), 

2) Решението за југословенскиот стандард од 
областа на - моторни возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/63), 

3) Решението за југословенскиот стандард за 
друмски возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/64), 

4) Решението за југословенскиот стандард за 
автомобилски гуми („Службен лист на СФРЈ", бр.. 
2/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-15676/1 
23 септември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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У К А З И 

Врз основа на член 315, точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА 
МЕКСИКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА МЕК-

СИКО 

I 
Се отповикува 
Реџаи Сурои од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Соединетите Др-
жави на Мексико. 

П 
Се назначува 
Бранко Вукушиќ, раководител на Бирото за 

печат и информации на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Соединетите ,Држави на Мексико. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 25 
21 септември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
1"" на СФРЈ, 

Sergej Kralgher, с. р, 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН. И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ПИ ЈА ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА 

I ^ 
Се отповикува 
Душан Вукиќевиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Монголската 
Народна Република. 

И 
Се назначува 
Радован Смилјаниќ, ополномоштен министер во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Монголската Народна Република. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

то изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 26 
22 септември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претсадателството 
н а С Ф Р Ј , 

Sergej Kraigher, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 245 став 5 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот извршен совет Алојз Клеменчиќ, со 31 ав-
густ 1981 година заради заминување на друга дол-
жност. 

е . и п . бр. 989 
10 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРА^ 

БОЛУВАЊЕТО 

За помошник на директорот на Сојузното биро 
за работи на вработувањето се назначува Драгољуб 
Јосифовиќ, делегат во Координациовиот одбор за 
прашања на положбата на нашите работници во 
странство при Републичката конференција на Со-
цијалистичкиот СОЈУЗ на работниот народ' на Србија, 

С. п п. бр. 988 
19 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган,. с. р. 
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Врз основа на член 238 став 2 од Законот за 
Основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен' совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

За заменик на директорот на Сојузниот завод 
за статистика се назначува д-р Бранимир Марковиќ, 
Заменик на директорот на Републичкиот завод за 
статистика на СР Србија. 

С. л. п. бр. 987 
10 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

. Врз основа на член 238 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ 

СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР 

За заменик на главниот сојузен пазарен инспек-
тор се назначува Јово Периќ, началник на одделе-
ние во Сојузниот пазарен инспекторат. 

С. п. п бр. 1087 / 
2 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 

- Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи па упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО 

За директор на Сојузната управа за контрола 
на летањето се назначува Јордан Фаганел, досега-
шен директор на Сојузната управа за контрола на 
летањето. 

С. п. п. бр. 522 
октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ/, бр. 23/78) Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на со-

јузниот секретар за надворешни работи Воислав 
Пекиќ поради заминување на друга должност. 

С. п. п бр. 1044 
2 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звопе Драган, с. i 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

601. Закон за вршење на надворешните ра-
боти од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации 1477 

602. Одлука за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на 
увезените стоки во 1982 година — — 1487 

603. Решение за определување постојан гра-
ничен премин Вртојба за меѓународен 
сообраќај - - - - — — — - - 1487 

604. Упатство за распоредување на програми-
те за работа на електронски сметачи 
снимени на магнетни подлоги во Царин-
ската тарифа — - - — - — - 1487 

605. Упатство за распоредување на сунѓери 
во правоаголни облици од полиуретан во 
Царинската тарифа — — — — — 1488 

606. Упатство за распоредување на сунѓери со 
уобличени рабови освен правоаголни од 
полиуретан во Царинската тарифа - — 1488 

607. Упатство за распоредување на сунѓери 
со брусен материјал за чистење во Ца-
ринската тарифа — — — — — — 1488 

608. Правилник за југословенските стандарди 
за заварување — — — — — — — 1488 

609. Правилник за југословенскиот стандард 
за стабилни садови под притисок — — 1489 

610. Правилник за југословенскиот стандард 
за далечинско водење во електроенер-

гетските системи — — — — — — 1489 
611. Правилник за југословенскиот стандард 

за импулсна техника и инструменти — 1489 
612. Правилник за југословенските стандар-

ди за заштита од пожари — — — — 1490 
613. Правилник за југословенските стандарди 

за пневматици — — — — — — — 1490 
Укази — — — — — — — — — — 1491 
Назначувања и разрешувања — — — — 1491 


