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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

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

АГЕНЦИЈА „ТАНЈУГ" 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Новинската агенција „Танјуг", што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
21 април 1987 година. 

П бр; 698 
21 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НО-

ВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Член 1 
Во Законот за Новинската агенција Танјуг („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 24/74) член 4 се менува и гласи: 
„Програмската концепција ца TaHjyr се заснова врз 

остварувањето на неговата општествена функција да го 
развива и унапредува информирањето врз основите на со-
цијалистичкото самоуправување и да обезбедува навреме-
но, вистинско и објективно информирање на јавноста за 
настаните во земјата и во светот. 

Танјуг ги врши следниве информативни функции од 
интерес за федерацијата, републиките и покраините: обез-
бедува информации и други информативни материјали за 
.потребите на органите и организациите на федерацијата, 
на општествено-политичките организации на федерација-
та и на републиките и покраините и на домашните сред-
ства за јавно информирање за настаните и појавите во зем-
јата и странство; соработува со соодветните информатив-
ни установи во странство и со меѓународните организа-
ции што се занимаваат со информативна дејност, во сог-
ласност со начелата на надворешната неврзана политика 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
нејзините интереси и меѓународните обврски за да разме-
нува ирфорамции и да го унапредува јавното информира-
ње - заради зацврстување на меѓународната безбедност и 
мирот во светот и рамноправна меѓународна соработка; 
им врши услуги на органите на федерацијата во областа 
на новинско-агенциската дејност." 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 

„Работите од член 4 на овој закон Танјуг ги врши врз 
основа на програма за работа, со која се утврдуваат го-
дишните обврски и средствата за извршување на таа про-
грама. 

Програмата за работа од став 1 на овој член, на пред-
лог од Советот на Танјуг, ја утврдува Собранието на 
СФРЈ за секоја година. 

За извршување на програмата за работа од став 1 на 
овој член договор со Танјуг склучува сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на информациите. 

Средствата за извршување на работите од член 4 на 
овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и се 
утврдуваат во претсметката на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на информациите. 

Танјуг му поднесува на Собранието на СФРЈ годи-
шен извештај за извршувањето на програмата за работа. 

Средствата за извршување на работите за потреби на 
другите корисници од член 1 на овој закон се утврдуваат 
врз основа на договор помеѓу Танјуг и тие корисници." 

Член 3 
Во член 6 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат: 
„Во Советот на Танјуг по еден претставник делегира-

ат и Претседателството на Сојузната конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, 
Претседателството на Централниот комитет на Сојузот 
на комунистите на Југославија, Претседателството на Со-
јузниот одбор на СЗБНОВ на Југославија и Претседател-
ството на Конференцијата на Сојузот на Социјалистичка-
та младина на Југославија и Претседателството на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Членовите на Советот на Танјуг се именуваат однос-
но делегираат на време од четири години." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 4 
Член 7 се менува и гласи: 
„Советот на Танјуг: 
1) ја предлага програмата за работа на Танјуг од член 

5 на овој закон; 
2) го оценува остварувањето на програмската кон-

цепција и уредувачката политика; 
3) разгледува и зазема ставови во врска со одделни 

објавени односно емитирани информации; 
4) разгледува прашања за економската и материјал-

ната положба и финансиското работење; ^ 
5) ја утврдува кадровската политика и го следи нејзи-

ното спроведување." 

Член 5 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Член 7а 
Советот на Танјуг и органот на управувањето на Та-

нјуг заеднички одлучуваат: 
1) за програмата за развој на Танјуг; 
2) за вршењето на работите од член 1 ст. 2 и 3 на овој 

закон. 
Ако во одлучувањето за програмата за развој на Та-

нјуг од точка 1 на овој член не се постигне согласност, ко-
нечна одлука за тоа прашање донесува Сојузниот извршен 
совет. I 

Советот на Танјуг, најмалку еднаш годишно, го из-
вестува Собранието на СФРЈ за остварувањето на про-
грамската концепција и уредувачката политика на Танјуг 
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и за својата работа и за проблемите во врска со остварува-
њето на своите задачи, права и должности.". 

Член 6 
Член 10 се менува и гласи: 
„Директор на Танјуг именува и од должноста го раз-

решува Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење 
од надлежните органи на Сојузната конференција на Со-
цијалистичкот сојуз на работниот народ на Југославија и 
по прибавено мислење од Советот на Танјуг и од органот 
на управување на Танјуг. 

Директорот се именува на четири години и може да 
биде повторно именуван на истата должност, во соглас-
ност со законот." 

Член 7 
По член 10 се додава нов член 10а, кој гласи: 

„Член 10а 
Со Статутот на Танјуг може да се утврди распореду-

вањето на работниците на определени задачи и работи да 
се врши при согласност од директорот на Танјуг.". 

Член 8 
Член 11 се менува и гласи: 

„Главен и одговорен уредник на Танјуг именува и од 
должноста го разрешува Сојузниот извршен совет, по пре-
тходно прибавено мислење од Советот и од органот на уп-
равување. 

Главен и одговорен уредник се именува на четири го-
дини и може да биде повторно именуван на истата 
должност, во согласност со законот." 

Член 9 
Во член 13 став 1 се заменува со два нови става, кои 

гласат: 
„Надзор над извршувањето на работите и задачите 

на Танјуг, што се од интерес за остварувањето на функци-
ите на федерацијата, врши Сојузниот извршен совет. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, 
Сојузниот извршен совет има право и должност да го сле-
ди извршувањето на задачите и работите од член 4 на овој 
закон и да дава мислења, предлози и сугестии за вршење-
то на тие работи.". 

Во досегашните ст. 2 и 3, кои стануваат ст. 3 'и 4, збо-
ровите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
информации“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на информациите“. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

389. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 април 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОДБОР ЗА ИЗГРАДБА 
НА СПОМЕН-ДОМОТ „ПРВИОТ РАБОТНИЧКИ СО-

BET ВО ЈУГОСЛАВИЈА“ 
За претставник на Собранието на СФРЈ во Југосло-

венскиот одбор за изградба на Спомен-домот „Првиот ра-

ботнички совет во Југославија“ се избира Мујо Хошо, де-
легат во Сојузниот собор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 208 
21 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

390. . 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 8 став 5 од Законот за Наградата „Едвард 
Кардељ“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 март 1987 година и на седница-
та на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД 
КАРДЕЉ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА 

ТОЈ ОДБОР 
Во Одлуката за именување претседател на Одборот 

за Наградата „Едвард Кардељ“ и за објавување на соста-
вот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/86), во 
II дел, по зборовите: „Од Социјалистичка Република Ма-
кедонија“, текстот под 1 се менува и гласи: „1. д-р Филип 
Лазаревски, секретар на Собранието на СР Македонија;". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 760 
30 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 
републиките Милка 

и покраините, Такева-Григориевнќ, с. р. 
Никола Филиповиќ, с. р. 

391. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 од Законот за Наградата на Антифашис-
тичкото веќе на народното ослободување на Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
и именувања, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 март 1987 година и на седницата на Со-
јузниот собор од 21 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Одборот за Наградата на Антифа-
шистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-
вија се именува Живан Берисавлевиќ, член на Претседа-
телството на Покраинскиот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Војводина и член на Одборот за Наградата на 
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Антифашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 209 
30 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на 
републиките и 

покраините, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

392. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 став 6 од Законот за Наградата на Антифа-
шистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-
вија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 27 март 1987 година и на седницата 
на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИ-
ФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 

СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 
Во Одлуката за именување претседател на Одборот 

за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ос-
лободување на Југославија и за објавување на составот на 
тој одбор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/86), во II дел, 
по зборовите: „Од Социјалистичка Република Македони-
ја: Членови:", текстот под 1, 2 и 3 се менува и гласи: „1. 
д-р Владо Камбовски, потпретседател на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија; 2. д-р Петре Георгиевски, член на Претседателство-
то на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Македонија; 3. д-р Љупка Хаџи-Ристова, член на Претсе-
дателството на Републичката конференција на ССРН на 
Македонија;", а по зборовите: „Заменици на членовите:", 
текстот под 2 се менува и гласи: „2. Мирко Апостолски, 
член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на 
Македонија;". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 759 
30 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател на 
Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

393-
Врз основа на член 281 став 1 точка 18) од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 
април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го става 

на јавна дискусија Предлогот за донесување закон за изме-

ни и дополненија на Законот за здружениот труд со На-
црт-законот: 

Јавната дискусија за Предлогот за донесување закон 
за измени и дополненија на Законот за здружениот труд со 
Нацрт-законот трае до 21 јули 1987 година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги пови-
кува сите работни луѓе и граѓани, организации на здружен 
труд, други самоуправни организации и заедници, заинте-
ресирани органи и организации, научни и стручни инсти-
туции итн. да земат учество во јавната дискусија. Предло-
зите и мислењата изнесени во јавната расправа ќе и се 
достават и на Комисијата на Собранието на СФРЈ за сле-
дење на спроведувањето на Законот за здружениот труд. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја опреде-
лува Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на 
спроведувањето на Законот за здружениот труд, во сора-
ботка со Сојузната конференција на ССРНЈ и Советот на 
ССЈ, да се грижи за следењето на јавната дискусија за 
Предлогот за донесување закон за измени и дополненија 
на Законот за здружениот труд, сукцесивно да ги разгледу-
ва пристигнатите забелешки, предлози и сугестии и на тој 
начин, едновремено, да ги подготвува извештајот за резул-
татите од јавната дискусија и Предлог-законот. 

4. Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на 
спроведувањето на Законот за здружениот труд ќе го под-
готви извештајот за резултатите од јавната дискусија за 
Предлогот за донесување закон за измени и дополненија 
на Законот за здружениот труд и ќе го достави, заедно со 
Предлог-законот, во што пократок рок по завршената јав-
на дискусија. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.2-47/85-025 
21 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

394. 
Врз основа на член 6 од Законот за привремена забра-

не на располагањето со општествени средства за несто-
пански или непроизводни инвестиции во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87) Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМАТА НА ОРГА-
НИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЧИ-
ЈА ИЗГРАДБА МОЖЕ ДА ПРОДОЛЖИ ОДНОСНО ДА 

ЗАПОЧНЕ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Органите и организациите на федерацијата во 1987 

година можат да ги продолжат односно започнат: 
1) инвестиционите вложувања во градежни објекти и 

опрема за кои средства се обезбедени во буџетот на феде-
рацијата за 1987 година односно се пренесени од 1986 го-
дина; 

2) вложување во повеќегодишен закуп на градежни 
објекти што служат за сместување на деловни простории 
на дипломатско-конзуларни претставништва на СФРЈ во 
странство, за кои средства се обезбедени во буџетот на фе-
дерацијата; 

3) изградба на објекти на ковница за пари и набавка 
на опрема за Заводот за изработка на банкноти и ковани 
пари и набавка на специјални (блиндирани) возила за На-
родна банка на Југославија; 

4) набавка на опрема за потребите на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали од средствата обезбедени со 
учество на организациите на здружен труд. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 101 
9 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Милош Милосавлев^, с. р. 

395. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82 и 18/85), заради спроведување на одредби-
те на Резолуцијата за политиката на остварувањето на оп-
штествениот план на Југославија, кои се однесуваат на 
Енергетскиот биланс на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1987 ГОДИНА 
1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија за 1987 година, со 
бројот 312-17/86. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

Е.п. бр, 566/86 
19 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 

396. 
Врз основа на член 74а од Законот за основите на сис-

темот за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74, 29/77 
и 52/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА РАДИОМЕРЕЊА И ИСПИТУВА-
ЊА НА РАДИОСТАНИЦИ И ДРУГИ УРЕДИ И АПА-

РАТИ ШТО ГИ ВРШИ СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА 
РАДИОВРСКИ 

1. Во Одлуката за височината на надоместот за радио 
мерења и испитувања на радиостаници и други уреди и 
апарати што ги врши Сојузната управа за радиоврски 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78 и 43/84) во точ к̂а 4 во 
одредбата под 1 одредба под а) бројот: „4.500" се заменува 
со бројот: „7.200", бројот: „11.500" - со бројот: „18.400"; 
бројот: „16.000" - со бројот: „25.600"; бројот: „18.500" - со 
бројот: „29.600", а бројот: „20.000" - со бројот: „32.000". 

Во одредбата под б) бројот: „6.500" се заменува со 
бројот: „10.400"; бројот: „9.СШГ - со бројот: „14.400"; бро-
јот: „23.000" - со бројот: „36.800", а бројот: „27.000" - со 
бројот: „43.200". 

Во одредбата под 2 бројот: „2.300" се заменува со 
бројот: „3.680"; бројот: „3.400" - со бројот: „5.440" бројот: 
„4.500" - со бројот: „7.200"; бројот: „6.500" - со бројот: 
„10,400"; бројот: 11.500" - со бројот: „18.400", а бројот: 
„13.900" - со бројот: „22.240". 

Во одредбата под 3 бројот: „2.300" се заменува со 
бројот: „3.680", а бројот: „3.400" - со бројот: „5.440". 

Во одредбата под 4 бројот: „4.500" се заменува со 
бројот: „7.200"; бројот: „9.000" - со бројот: „14.400"; бро-
јот: 11.500" - со бројот: „18.400", а бројот: „13.900" - со 
бројот: ,Л 8 400". 

Во одредбата под 5 бројот: „5.800" се заменува со 
бројот: „9.280", а бројот: „16.000" - со бројот: „25.600". 

Во одредбата под 6 бројот: „3.400" се заменува со 
бројот: „5.440"; а бројот: „2.300" - со бројот: „3.680". 

Во одредбата под 7 бројот: „4.500" се заменува со 
бројот: „7.200"; бројот: „11.500" - со бројот: „18.400", а 
бројот: „13.900" - со бројот „22.240". 

Во одредбата под 8 бројот: „2.300" се заменува со 
бројот: „3.680"; бројот: „3.400" - со бројот: „5.440"; бро-
јот: 6.500" - со бројот: „10.400", а бројот: „8.000" - со бро-
јот: „12.800". 

Во одредбата под 9 бројот: „11.500" се заменува со 
бројот: „18.400". 

Во одредбата под 10 права алинеја бројот: „750" се 
заменува со бројот: „1.200". 

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

iE.n. бр. 98 
2 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мисловалевиќ, с. р. 

397. 
Врз оснво ана член 191 од Законот за основите на сис-

темот на државната урпава и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на урпавата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ „ПЛАКЕТА НА БЕЗБЕДНОСТА“ 

1. Се установува „Плакета на безбедноста“ (во ната-
мошниот текст: Плакетата), која како посебно општестве-
но признание за заслуги и придонес кон јакнењето на без-
бедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и кон развивањето и унапредувањето на системот 
на безбедноста и општествената самозаштита и за извон-
редни резултати во остварувањето на задачите на органи-
те и службите за безбедсност, им се доделува на работни-
ците кои работат на работите на безбедноста, на истакна-
ти, општествено-политички и други работници, на граѓа-
ните, на организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници, единиците и установите 
на вооружените сили на СФРЈ и на државните органи. 

Кон Плакатата се издава и повелба за доделување на 
Плакетата. 

Плакетата може да се додели само еднаш. 
2. На работниците кои работат на работите на безбед-

носта, Плакетата им се доделува за извонредно долгого-
дишно залагање во работата и непосреден придонес во ра-
ботата на органите и службите за безбедност. 

Плакетата може и посмртно да му се додели и на ра-
ботник на органите и слубите за безбедност, или на друг 
граѓани што ќе го загуби животот при извршувањето на 
задачите на органите и службите на безбедноста. 

Плакетата може да му се додели на работник на орга-
ните и на службите за безбедност и на друг граѓанин на 
СФРЈ кој успешно ќе изврши конкретна задача од извон-
редно значење за безбедноста на СФРЈ или извонредно ќе 

. придонесе кон унапредувањето на работата и развојот на 
органите и службите за безбедност, кон подигањето на без-
бедносната култура на работните луѓе и граѓаните или 
кон изградбата на системот на општествена самозаштита. 

Во годината во која се обележуваат значителни наста-
ни од Социјалистичката револуција и Народноослободи-
телната борба и основањето и развојот на органите и 
службите за безбедност, Плакетата може да се додели и во 
поголем број на активни пензионирани работници на ор-
ганите и службите за безбедност, под условите определени 
со оваа одлука. 

3. На истакнати општествено-политички и други ра-
ботници, на организации на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници, на единици и установи 
р д пллпуи^кчтѓ сипи wa СФР? и на т?ржатши опгачи, П па-
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кетата се доделува за извонредно успешна соработка и 
придонес во извршувањето на задачите од делокругот на 
органите и службите за безбедност од посебно значење за 
безбедноста на земјата. 

4. Плакетата ја доделува претседателот на Сојузниот 
извршен совет на предлог од Комисијата за доделување 
на Плакетата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за доделу-
вање на Плакетата ги именува Сојузниот извршен совет, 
на предлог од сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Стручните и административно-техничките работи за 
потребите на Комисијата за доделување на Плакатата ги 
врши Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

5. Плакетата има неправилна кружна форма, со дија-
метар 60 до 65 mm, со просечна дебелина 4 mm, кована во 
плиток релјеф и посребрена. 

На предната страна од Плакетата е претставена силу-
ета на територијата на Југославија, со релјеф на пештера-
та во Дрвар како симбол на местото во кое е основана 
службата за безбедност и со фигури распоредени по работ 
и средишниот дел на силуетата што ја симболизираат без-
бедноста на Југославија. На горниот раб од Плакетата е 
втиснат текстот: „Дрвар“, со латиница и кирилица, а на 
долниот раб - датумот: „13 мај 1944". 

На опачината од Плакетата е прикажан дел од актот 
за основање на Одделението за заштита на народот, со 
потпис на Врховниот командант на НОВ и ПОЈ, со печат 
на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ и со венец од петокра-
ки ѕвезди на рабовите на Плакетата. 

6. Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се 
грижи за изработката и врачувањето на Плакетата и води 
евиденција за доделувањето на Плакетата. 

Средствата потребни за изработка на Плакетата и 
повелбата за доделување на Плакетата, се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата. 

7. Поблиските услови за доделувањето на Плакетата 
ги утврдува Комисијата за доделување на Плакетата. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за востановување „Плакета 
на безбенодста" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/74 и 
15/76). 

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

Е.п. бр. 94 
2 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

398. 
Врз основа на член 13 од'Законот за привремена за-

брана на располагањето со дел од општествените средства 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците за 1987 година над растежот на продуктивноста на 
трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87 и 22/87) сојуз-
ниот секретар за финансии, во спогодба со претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравје и социјална зашти-
та, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИНА И СОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА, КАКО И ЗА 
НАЧИНОТ НА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА 
1986 ГОДИНА ЗАРАДИ СПОРЕДУВАЊЕ СО ПОДАТО-

ЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на изно-

сот на средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка за 1987 година и составување на пресметка на 
средствата, како и за начинот на сведување на податоците 
за 1986 година заради споредување со поцатоци1ге за 1987 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87 и 23/87) во 
член 4 се додава став 2, кој гласи: 

„Корисникот на општествени средства може да врши 
исплата на месечни аконтации на чистите лични доходи и 
врз основа на образецот од член 2 односно член 3 на овој 
правилник." 

Член 2 

Членовите 9 и 10 се менуваат и гласат: 

„Член 9 
Корисникот на општествени средства од член 2 на 

овој правилник составува образец ЛД - ОЗТ врз основа на 
податоците за пресметаните односно исплатените чисти 
лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година во 
согласност со Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства за лични дохо-
ди, за заедничка потрошувачка на работниците и за опре-
делени трошоци на работењето, за 1986 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/86) - (во натамошниот текст: Зако-
нот) и со Правилникот за начинот на утврдување на изно-
сот на средствата за исплата на чисти лични доходи за 
1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/86) - (во на-
тамошниот текст: Правилникот) и врз основа на подато-
ците од последната периодична пресметка што ја соста-
вил во 1987 година, завршната сметка за 1987 година и 
податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето 
на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември 
и декември 1986 година, што ги исплатил врз основа на 
обрасците ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТС, Ј1ДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 
односно ЛДН, што ги составил и и ги доставил на 
Службата за општествено книговодство за тие месеци спо-
ред Правилникот; 

2) под реден број 2 внесува една четвртина од пресме-
таните, односно исплатените чисти лични доходи врз ос-
нова на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 
година, што, ја составил и ја доставил на Службата за оп-
штествено книговодство според Правилникот на образе-
цот ЛД-КОС-1, односно ЛД-ОЗТС за 1986 година; 

3) под реден број 4 корисникот на општествени сред-
ства кој личните доходи за 1986 година ги исплетувал врз 
основа н^ обрасците ЛД-KOC-i и ЛД-КОС-2, го внесува 
износот што ќе го утврди под реден број 3, по намалување 
за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 
1986 година што го искажал под реден број 9 во образецот 
ЛД-КОС-1 за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 
година. Корисникот на општествени средства КОЈ за ок-
томври, ноември односно декември 1986 година ги испла-
тувал личните доходи врз основа на обрасците ЛД-ОЗТС, 
ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, под реден број 4 го 
внесува износот на чистите^ лични доходи што за тие месе-
ци ги исплатил врз основа на тие обрасци. Износот што ќе 
го утврди на овие начини корисникот на општествени 
средства го зголемува за износот што над тој износ го ис-
платил за месец октомври, ноември односно декември 
1986 година во согласност со член 15 став 2 од Законот. 

4) под реден број 5 корисникот на општествени сред-
ства кој по завршната сметка за 1986 година искажал стап-
ка на акумулативноста поголема од стапката на акумула-
тивноста што е остварена во истата или сродна дејност -
подгрупа, група, гранка или на ниво на стопанството во 
републиката односно во автономната покраина или СФРЈ 
(во натамошниот Текст: дејност) ако одлучи, заради ут-
врдување на просечниот месечен чист личен доход по ра-
ботник, износот на исплатените чисти лични доходи за 
четвртото тримесечје од 1986 година да го зголеми во сог-
ласност со одредбата на член 3 став 2 од Законот за при-
времена забрана на располагањето со дел од општестве-
ните средства за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците за 1987 година над растежот на про-
дуктивноста на трудот, внесува податок и тоа: во колона-
та 2 ја внесува стапката на својата акумулативност и про-
центот за кој го зголемува износот на исплатените чисти 
лични доходи, а во колоната 3 - износот што ќе го добие 
кога износот под реден број 3 ќе го помножи со процентот 
од колоната 2. Ако износот под реден број 4 е помал од из-
носот под реден број 3, износот што се внесува под реден 
број 5 се добива кога износот под реден број 4 се помножи 
со процентот од колоната 2 под реден број 5; 
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5) под реден број 6 го внесува износот што ќе го до-
бие кога износот под реден број 3 ќе го собере со износот 
под реден број 5. Ако износот под реден број 4 е помал од 
износот под реден број 3, износот под реден број 4 се соби-
ра со износот под реден број 5; 

6) под реден број 7 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници утврден врз основа на часовите на ра-
бота во четвртото тримесечје од 1986 година, што ќе го ут-
.врди така што бројот на остварените часови на работа и 
на часовите за кои работниците примаат надомест на лич-
ни доходи од средствата на корисникот на општествени 
средства ќе го подели со бројот на можните часови на ра-
бота со полното работно време и со времето пократко од 
полното работно време по работник; 

7) под реден број 9 го внесува процентот на растежот 
на продуктивноста на трудот што ја остварил во 1987 го-
дина во однос на четвртото тримесечје во 1986 година, врз 
основа на податоците од својата евиденција за остварена-
та продуктивност на трудот; 

8) под реден број 10 го внесува процентот на своето 
зголемување на просечниот месечен доход по работник во 
пресметковниот период во 1987 година, во однос на пре-
тходниот пресметковен период, а за пресметковниот пери-
од јануари-март 1987 година - во однос на просечниот ме-
сечен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 
година. Ако корисникот на општествени средства во чет-
вртото тримесечје од 1986 година не остварил доход, ос-
тварениот просечен месечен доход по работник за перио-
дот јануари-март 1987 година го става во однос спрема 
просечниот месечен доход по работник што ќе го утврди 
по завршната сметка за 1986 година; 

9) под реден број 11 го внесува износот што ќе го до-
бие кога износот под реден број 8 ќе го помножи со про-
центот под реден број 9 и така добиениот производ ќе го 
зголеми за износот под реден број 8. Ако процентот под 
реден број 10 е помал од процентот под реден број 9, изно-
сот под реден број 11 го утврдува врз основа на процентот 
под реден број 10; 

10) под реден број 12 го внесува просечниот број на 
вработените работници врз основа на часовите на работа 
за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД-
-ОЗТ, што ќе го утврди во согласност со точка 6 на овој 
член; 

11) под реден број 13 го внесува бројот на месеците за 
кои ја составува пресметката на образецот ЛД-ОЗТ; 

12) под реден број 15 го внесува износот на средства-
та за чисти лични доходи што ќе го утврди според својот 
самоуправен општ акт со кој ги уредува основите и мери-
лата по кои го распоредува чистиот доход на личните до-
ходи и акумулацијата, а кој бил во сила на 31 декември 
1986 година; 

13) под ред. бр. 16 и 17 ги внесува податоците на ос-
новната организација на здружен труд односно на работ-
ната организација врз основа на образецот збирни ЛД, 
што го приложуваат кон својот образец ЛД-ОЗТ; 

14) под реден број 18 го внесува износот што ќе го до-
бие кога износот под реден број 14 ќе го намали за износот 
под реден број 16 и ќе го зголеми за износот под реден 
број 17. Ако износот под реден број 15 е помал од износот 
под реден број 14, износот под реден број 18 го утврдува 
врз основа на податоците под реден број 15; 

15) под реден број 19 го внесува износот на чистите 
лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од 
средствата на корисникот на општествени средства, што 
ги исплатил за периодот за кој составува образец ЛД-ОЗТ 
до денот на доставувањето на образецот до Службата за 
општествено книговодство; 

16) под реден број 22 го внесува износот во висина на 
една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, 
што се надоместува во април, мај и јуни 1987 година за се-
кој месец што следи по истекот на пресметковниот пери-
од. Така на пример, при составувањето на образецот ЛД-
-ОЗТ за пресметковниот период јануари-март 1987 годи-
на под ТОЈ реден број ќе се внесат три третини од повеќе 
исплатениот износ за периодот од 1 јануари до 27 февруа-
ри 1987 година; 

17) под реден број 23 го внесува износот во висина на 
една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1986 година за секој месец во пресметковниот период за 
кој составува образец ЛД-ОЗТ. На пример, ако образецот 
ЛД-ОЗТ се составува по истекот на секој месец за пре-

сметковниот период јануари-април 1987 година, под тој 
реден број ќе се внесе една третина од повеќе исплатениот 
износ за 1986 година. 

Корисникот на општествени средства го утврдува из-
носот на просечниот месечен доход по работник врз осно-
ва на податоците од образецот Деловен резултат во текот 
на годината - Биланс на успехот што го составил во 1987 
година, така што износот под реден број 133 на тој обра-
зец се дели со просечниот број на вработените работници, 
што ќе го утврди врз основа на часовите на работа и бро-
јот на месеците rta работење во тој пресметковен период. 
Врз основа на просечниот месечен доход по работник во 
пресметковниот период, корисникот на општествени сред-
ства го утврдува процентот на зголемувањето на просеч-
ниот месечен доход по работник меѓу тие два пресметков-
ни периоди. На пример, за пресметковниот период јануа-
ри-јуни 1987 година утврдениот просечен месечен доход 
по работник се става во однос спрема просечниот месечен 
доход по работник што е утврден за пресметковниот пери-
од јануари-март 1987 година. 

Процентот на зголемувањето на просечниот месечен 
доход по работник за пресметковниот период јануари-
-март 1987 година се утврдува во однос на просечниот ме-
сечен доход по работник што е остварен за четвртото три-
месечје од 1986 година. Заради споредување на просечни-
от месечен доход по работник во 1987 година со просечни-
от месечен доход по работник во четвртото тримесечје од 
1986 година, корисникот на општествени средства ќе го 
коригира доходот што го утврдил во 1986 година на обра-
зецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на 
успехот под реден број 132, така што ќе го зголеми за сос-
тојбата на контото 460 - Камати (освен каматите на кре-
дитите за основни средства) и на контото 463 - Негативни 
курсни разлики, а ќе го намали за состојбата на контото 
780 - Приходи од камати, за износот на ефектите од Рева-
лоризацијата што е искористен за надрместување на кама-
тите на обртните средства и на негативните курсни разли-

' ки (дел од контото 788 - Други приходи) и за износот на 
позитивните курсни разлики (дел од контото 788). 

Остварениот доход за четвртото тримесечје од 1986 
година ќе се утврди како разлика меѓу доходот што е ис-
кажан во завршната сметка за 1986 година и доходот што 
е искажан во периодичната пресметка за пресметковниот 
период јануари-септември 1986 година, коригирани во 
согласност со одредбата на став 3 на овој член. 

Износот на повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година ко-
рисникот на општествени средства ќе го утврди како раз-
лика меѓу исплатените чисти лични доходи и надоместите 
на чистите лични доходи од средствата на корисникот на 
општествени средства и износот на средствата што ќе го 
утврди за месеците за кои ги исплатил чистите лични до-
ходи во тој период, во согласност со одредбите на став 1 
точ. 1 до 5 на овој член. 

Стапката на акумулативноста што ја внесува под ре-
ден број 5 во образецот ЛД-ОЗТ корисникот на општес-
твени средства ја утврдува на ист начин на кој Службата 
на општествено книговодство на Југославија ја утврдила 
за дејноста со која корисникот на општествени средства се 
споредува во согласност со општествениот договор однос-
но Самоуправната спогодба. 

По исклучок од одредбите на став 1. точ. 1 до 5 на 
овој член корисникот на општествени средства кој загуба-
та во работењето во 1986 година ја покрил при изработка-
та на завршната сметка за таа година, ако одлучи просеч-
ниот чист личен доход по работник за четвртото триме-
сечје во 1986 година да го зголеми до просекот на чистиот 
личен доход по работник што е исплатен за четвртото 
тримесечје од 1986 година во дејноста, под реден број 8 во 
образецот ЛД-ОЗТ се внесува просечниот чист личен до-
ход по работник за четвртото тримесечје во 1986 година 
во дејноста со која корисникот на општествени средства 
се споредува во согласност со општествениот договор од-
носно со самоуправната спогодба. 

Ако корисникот на општествени средства постапи 
според одредбата на став 7 од овој член ги внесува подато-
ците под ред. бр. 1 до 7 што нема да се слагаат со подато-
кот под реден број 8. 

По исклучок од одредбите на став 1 точ. 1, 3, 6, 7 и 8 
на овој член, корисникот на општествени средства кој 
врши дејност на угостителство и туризам од сезонски ка-
рактер, превезување на патници и стоки во воздушен сооб-
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раќај, аеродромски услуги, производство на морска сол, 
полјоделство, земјоделски услуги за растително производ-
ство, високоградба и нискоградба, ако во завршната смет-
ка за 1986 година не искажал загуба во работењето и ако 
во првото полугодие на таа година остварил помалку од 
35% од вкупниот приход, и корисникот на општествени 
средства кој врши дејност распоредена според Одлуката 
за единствената класификација на дејностите во подгрупа-
та 011411 - Производство на енергетски машини и уреди и 
во гранката 0116 - Бродоградба, како и корисниког на оп-
штествени средства кој произведува предмети на во-
оружување и воена опрема, што ќе го определи Сојузниот 
извршен совет, ако одлучи износот на средствата за испла-
та на чистите лични доходи за 1987 година да го утврдува 
во согласност со член 2а од Законот за привремена забра-
на на располагањето со дел од општествените средства за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на работници-
те за 1987 година над растежот на продуктивноста на тру-
дот, при составувањето па образецот ЛД-ОЗТ: 

1) под реден број 1 го внесува износот на аконтациите 
на чистите лични доходи и надоместите на чистите лични 
доходи од средствата на корисникот на општествени сред-
ства, што ги исплатил за соодветниот период од 1986 го-
дина за кој го составува образецот ЛД-ОЗТ; 

2) под реден број 4 го внесува износот што ќе го ут-
врди под реден број 3, по намалување за износот на повеќе 
исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го ис-
кажал под реден број 9 во образецот ЛД-КОС-1 односно 
под реден број 13 во образецот ЛД-ОЗТО во делот што се 
однесува на периодот за кој составува образец ЛД-ОЗТ. 
На пример, при составувањето на образецот ЛД-ОЗТ за 
пресметковниот период јануари-март 1987 година изно-
сот под реден број 3 ќе го намали за три шестини од пове-
ќе исплатените чисти лични доходи што го искажал под 
реден број 9 во образецот ЛД-КОС-1 за пресметковниот 
период од 1 јануари до 30 јуни 1986 година; 

3) под реден број 7 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници врз основа на часовите на работа во 
соодветниот период од 1986 година за кој составува обра-
зец ЛД-ОЗТ, што ќе го утврди во согласност со став 1 точ-
ка 6 на овој член; 

4) под ред. број 9 и 10 ја внесува стапката на растежот 
на својата продуктивност односно процентот на зголему-
вањето на просечниот месечен доход по работник, што ќе 
утврди во 1987 година во однос на истиот период 1986 го-
дина. 

Заради споредување на просечниот месечен доход по 
работник во 1987 година со просечниот месечен доход по 
работник во 1986 година, корисникот на општествени 
средства од став 9 на овој член доходот што го утврдил за 
соодветниот пресметковен период во 1986 година ќе го ко-
ригира во согласност со став 3 на овој член. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 8 од овој 
член корисникот на општествени средства во основање, 
што е основан во 1986 година и во поранешните години, 
во образецот ЛД-ОЗТ под реден број 10 го внесува про-
центот на зголемувањето на просечниот чист личен доход 
што ќе му го одобри основачот, а најмногу до процентот 
на зголемувањето на просечниот чист личен доход по ра-
ботник кај основачот, ако основачот е корисникот на оп-
штествени средства од член 2 на овој правилник, односно 
најмногу до процентот на зголемувањето на чистиот ли-
чен доход по работник исплатен во стопанството на тери-
торијата на републиката односно на територијата на авто-
номната покраина за минатиот пресметковен период од 
1987 година, ако основачот е корисник на општествени 
средства од член 3 на овој правилник. 

Во заглавјето на образецот ЛД-ОЗТ ознаката на деј-
носта со која се споредува и стапката на акумулативноста 
со која се споредува ја внесува само оној корисник на оп-
штествени средства кој внесува податок под реден број 5. 

Член 10 
Корисникот на општествени средства од член 3 на 

овој правилник составува образец ЛД- друг КОС врз ос-
нова на податоците за пресметаните односно исплатените 
чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 годи-
на, во согласност со Законот и Правилникот и врз основа 
на податоците од последната периодична пресметка што 
ја составил во 1987 година, завршната сметка за 1987 годи-
на и податоците што ќе ги утврди на денот на составува-
њето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември 
и декември 1986 година, што ги исплатил врз основа на 
образецот ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТ, ЛД- друг КОС, ЛДГ-1, 
ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно Ј1ДН, што ги составил и А ги до-
ставил на Службата на општественото книговодство за 
тие месеци, според Правилникот; 

2) под реден број 2 внесува една четвртина од пресме-
таните односно исплатените чисти лични доходи врз осно-
ва на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 
година, што го составил и и го доставил на Службата на 
општественото книговодство, според Правилникот на об-
расците ЛД-КОС-1, ЛД-ОЗТ, односно ЛД - друг КОС за 
1986 година; 

3) корисникот на општествени средства кои ги испла-
тувал личните доходи за 1986 година врз основа на обрас-
ците ЛД-КОС-1 и Ј1Д-КОС-2, под реден број 4 го внесува 
износот што ќе го утврди под реден број 3, по намалува-
њето за износот на повеќе исплатените чисти лични дохо-
ди за 1986 година што го искажал под реден број 9 во об-
разецот ЛД-КОС-1 за периодот од 1 јануари до 31 декем-
ври 1986 година. Корисникот на општествени средства кој 
за октомври, ноември, односно декември 1986 година 
вршел исплата на личните дооди врз основа на образецот 
ЛД-ОЗТО, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН под ре-
ден број 4 го внесува износот на чистите лични доходи 
што за тие месеци ги исплатил врз основа на тие обрасци. 
Износот што ќе го утврди на овие начини корисникот на 
општествени средства го зголемува за износот што го ис-
платил над тој износ за октомври, ноември односно де-
кември 1986 во согласност со член 15 став 2 од Законот; 

4) корисникот на општествени средства кој аконтаци-
ите на чистите лични доходи за четвртото тримесечје од 
1986 година ги исплатувал просечно по работник во висо-
чина на аконтациите за третото тримесечје од 1986 годи-
на, заради утврдување на височината на просечниот месе-
чен чист личен доход по работник, под реден број 5 го 
внесува износот што ќе го добие кога износот под реден 
број 3 ќе го помножи со процентот на растежот на чистиот 
личен доход во стопанството во четвртото тримесечје во 
однос на третото, тримесечје од 1986 година. Ако износот 
под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, из-
носот што го внесува под реден број 5 го утврдува врз ос-
нова на податоците под реден број 4; 

5) под реден број 6 корисникот на општествени сред-
ства кој во 1986 година распоредувањето на чистиот доход 
го вршел и врз основа на споредување на својата стапка 
на акумулативноста со стапката на акумулативноста во 
дејноста со која се споредува во согласност со општестве-
ниот договор односно самоуправната спогодба, ги внесу-
ва податоците, и тоа во колоната 2 ја внесува стапката на 
својата акумулативност и процентот за кој го зголемува 
износот на исплатените чисти лични доходи, а во колона-
та 3 - износот што ќе го добие кога износот под реден број 
3 ќе го помножи со процентот од колоната 2. Ако износот 
под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, из-
носот што се внесува под реден број 6 го добива кога изно-
сот под реден број 4 ќе се помножи со процентот од коло-
ната 2 под реден број 5; 

6) корисникот на општествени средства кој го ис-
кажал податокот под реден број 5 го внесува под реден 
број 7 износот што ќе го добие кога износот под реден 
број 3 ќе го собере со износот под реден број 5. Ако изно-
сот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, 
износот под реден број 4 го собира со износот под реден 
број 5. Корисникот на општествени средства кој искажал 
податок под реден број 6 го внесува под реден број 7 изно-
сот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го со-
бере со износот под реден број 6. Ако износот под реден 
број 4 е помал од износот под реден број 3, износот под 
реден број 4 го собира со износот под реден број 6; 

7) под реден број 8 го внесува просечниот број на вра-
ботените утврден врз основа на часовите на работа во чет-
вртото тримесечје од 1986 година, што ќе го утврди во 
согласкост со член 9 став 1 точка 6 на овој правилник; 

8) под реден број 10 корисникот на општествени сред-
ства од член 3 на овој правилник го внесува процентот на 
зголемувањето на просечниот чист личен доход по работ-
ник исплатен во стопанството на територијата на СФРЈ, 
републиката односно автономната покраина за минатиот 
пресметковен период од 1987 година, што ќе го утврди врз 
основа на податоците што ќе ги објави Службата на оп-
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штественото книговодство. Работните заедници што 
вршат работи за корисниците на општествени средства од 
член 2 на овој правилник, под тој реден број го внесуваат 
податокот за процентот на зголемувањето на просечниот 
чист личен доход по работник кај корисникот за кого 
вршат работи во минатиот пресметковен период од 1987 
година; 

9) под реден број 12 го внесува просечниот број на 
вработените работници, врз основа на часовите на работа 
за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД-
друг КОС, што ќе го утврди во согласност со точка 7 на 
овој член; 

10) под реден број 13 го внесува бројот на месеците 
на работењето за кои составува пресметка на образецот 
Л Д - друг КОС; 

11) под реден број 15 го внесува износот на средства-
та за чистите лични доходи што ќе го утврди во соглас-
ност со својот самоуправен општ акт со кој ги уредува ос-
новите и мерилата по кои го распоредува чистиот доход 
односно во согласност со самоуправната спогодба со која 
се уредуваат меѓусебните односи на работната заедница и 
корисникот за кого работната заедница врши работи; 

12) под ред. број 16 и 17 ги внесува податоците на ос-
новната организација на здружен труд односно на работ-
ната организација и нивната работна заедница од образе-
цот Збирни ЛД, што го приложува кон својот образец ЛД 
- друг КОС; 

13) под редеџ број 19 го внесува износот на чистите 
лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од 
средствата на корисникот на општествени средства, што 
ги исплатил за периодот за кој составува пресметка ЛД -
друг КОС до денот на доставувањето на образецот до 
Службата на општественото книговодство; 

Д 4) под реден број 22 го внесува износот во висина на 
една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, 
што се надоместува вок април и маЈ и јуни 1987 година, а 
се однесува на месеците што следат по истекот на пре-
сметковниот период; 

15) под реден број 23 го внесува износот во висина на 
една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1986 година за секој месец во пресметковниот период за 
кој составува образец ЛД - друг КОС. ѕ 

Во заглавјето на образецот ЛД - друг КОС ознаката 
на дејноста со која се споредува и за стапката на акумула-
тивноста со која се споредува ја внесува само оној корис-
ник на општествени средства кој внесува податок под ре-
ден број 6. 

Член 3 
Во член 11 став 1 точка 1 бројот: „9" се заменува со 

бројот: „П“, а бројот: „2" - со бројот: „И“. 
Во точка 5 бројот: „18" се заменува со бројот: „25", а 

бројот: „17" - со бројот: „25". 
Точката 6 се менува и гласи: 

„6) под реден 6poj 9 го внесува износот што ќе го до-
бие кога просечниот месечен чист личен доход по работ-
ник за четвртото тримесечје од 1986 година, (податок под 
реден број 8 во образецот ЛД-ОЗТ односно податок под 
реден број 9 во образецот ЛД - друг КОС) ќе го помножи 
со бројот на вработените работници во месецот за кој 
врши исплата на лични доходи (податок под реден број 2 
во образецот ЛД - Аконтација), по намалување за износот 
што во последниот образец ЛД - ОЗТ односно ЛД - друг 
КОС го искажал под реден број 16;". 

Член 4 
Во член 116 став 1 точка 2 бројот: „13в" се заменува 

со зборовите: „14 или 15", а бројот: „12в" - со зборовите: 
„14 или 15", со тоа што се зема помалиот износ“. 

Член 5 
1 до 3" се заменуваат со збо-Во член 16 зборовите: 

ровите: „1 до 6". 

Член 6 
Образецот ЛД-ОЗТ се менува и гласи: 

(назив и седиште на ко-
рисникот на општествени 

средства) 

(гранка, група, подгрупа 
на дејност) 

„Образец ЛД-ОЗТ 

(ознака на дејноста со ко-
ја се споредува) 

(стапка на акумулатив-
носта на дејноста со која 

се споредува) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗА ПЕ-
РИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 1987 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1. Исплатени аконтации на чисти лични до-
ходи за октомври, ноември и декември 
1986 година 

2. Една четвртина од пресметаните однос-
но исплатените чисти лични доходи врз 
основа на конечната пресметка по за-
вршната сметка за 1986 година 

3. Вкупно (ред. бр. 1 + 2 ) 
4. Средства за чисти лични доходи за чет-

вртото тримесечје од 1986 година според 
Законот 

5. Износ што одговара на поголема стапка 
на акумулативноста во однос на дејноста 
со која се споредува (стапка на акумула-
тивноста - , процент за кој се 
зголемуваат средствата ) 

6. Коригиран износ на средствата за чисти 
лични доходи за четвртото тримесечје од 
1986 година (ред. број 3 + 5 или ред. бр. 
4 + 5) 

7. Просечен број на вработените во чет-
вртото тримесечје од 1986 година 

8. Просечен месечен чист личен доход по 
работник за четвртото тримесечје од 
1986 година (ред. број 6; ред. бррј 7:3) 

9. Процент на растежот на продуктивноста 
на трудот 

10. Процент на зголемувањето на просечни-
от месечен доход по работник во однос 
на претходниот пресметковен период 

11. Коригиран чист личен доход по работ-
ник (ред. број 8 х ред. број 9 + ред. 
број 8 или ред. број 8 х ред. број 10 + 
ред. број 8) 

12. Просечен број на вработените работници 
во периодот за кој е составена пресметка 

13. Број на месеците на работење за кои е̂  
составена пресметка 

14. Средства за чисти лични доходи (ред. 
број 11 х ред. бр. 12 х ред. број 13) 

15. Средства за чисти лични доходи според 
самоуправниот општ акт 

16. Намалување за износот на средствата 
што е пренесен на други организации 

17. Зголемување за износот на средствата 
што е пренесен од други организации 

18. Вкупно средства за чисти лични доходи 
(ред. број 14 - ред. број 16 + ред. број 17 
или ред. број 15 - ред. број 16 + ред. 
број 17) 

19. Исплатени чисти лични доходи за перио-
дот за кој е составена пресметка 

20. Помалку исплатени чисти лични доходи 
(ред. број 18 - ред. број 19) 

21. Повеќе исплатени чисти лични доходи 
(ред. број 19 - ред. број 18) 

22. Износ во височина на една третина за се-
кој месец на повеќе исплатениот износ во 
1987 година 
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23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

Износ во височина на една третина од 
повеќе исплатениот износ за 1986 година 
за секој месец во пресметковниот период 
Помалку исплатени чисти лични доходи 
што можат да се исплатат (ред. број 20 
Ч- ред. број 22 - ред. број 23 или ред. 
број 22 - ред. број 21 - ред. број 23) 
Износ на повеќе исплатени чисти лични 
доходи за кои се намалуваат средствата 
утврдени за наредната исплата на чисти-
те лични доходи (ред. број 21 - ред. број 
22 4- ред. број 23) 
Износ од налозите за исплата 
Вкупно: ред. број од 1 до 26 

Во. 198. 

(потпис на раководите-
лот на финансиските ра-

боти) 

(потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства)" 

Член 7 
Образецот ЛД-друг КОС се менува и гласи: 

(назив и седиште на ко-
рисникот на општествени 

средства) 

(гранка, група, подгрупа 
на дејност) 

„Образец ЛД-друг КОС 

(ознака на дејноста со која 
се споредува) 

(стапка на акумулативноста 
на дејноста со која се споре-

дува) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ КАЈ ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

1987 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

Исплатени аконтации на чисти лични до-
ходи за октомври, ноември и декември 
1986 година 
Една четвртина од пресметаните однос-
но исплатените чисти лични доходи врз 
основа на конечна пресметка по за-
вршната сметка за 1986 година 
Вкупно (ред. број 1 + 2 ) 
Средства за чисти лични доходи за чет-
вртото тримесечје од 1986 година според 
Законот 
Износ што одговара на растежот на чис-
тиот личен доход по работник во стопан-
ството 
Износ што одговара на поголема стапка 
на акумулативноста во однос на дејноста 
со која се споредува (стапка на акумула-
тивноста , процент за кој се 
зголемуваат средствата ) 

2. 

5. 

7. Коригиран износ на средствата за чисти 
лични доходи за четвртото тримесечје од 
1986 година (ред. број 3 + 5 или ред. 
број 4 + 5 односно ред. број 3 + 6 или 
ред. 6poi л 4- 6) 

8. Просечен број на вработените во чет-
вртото тримесечје од 1986 година 

9. Просечен месечен чист личен доход по 
работник за четвртото тримесечје од 
1986 година (ред. број 7 : ред. број 8:3) 

10. Процент на зголемувањето на просечни-
от чист личен доход по работник во сто-
панството односно кај корисниците за 
кои врши работи 

И. Коригиран чист личен доход по работ-
ник (ред. број 9 х ред. број 10 +РСД. 

. број 9) 
12. Просечен број на вработени работници 

во периодот за кој е составена пресметка 
13. Број на месеците на работење за кои е 

составена пресметка 
14. Средства за чисти лични доходи (ред. 

број 11 х ред. број 12 х ред. број 13) 
15. Средства за чисти лични доходи според 

самоуправниот општ акт 
16. Намалување за износот на средствата 

што е пренесен на други организации 
17. Зголемување за износот на средствата 

што е пренесен од други организации 
18. Вкупно средства за чисти лични доходи 

(ред. број 14 - ред. број 16 + ред. број 17 
или ред. број 15 - ред. број 16 + ред. 
број 17) 

19. Исплатени чисти лични доходи за перио-
дот за кој е составена пресметка 

20. Помалку исплатени чисти лични доходи 
(ред. број 18 - ред. број 19) 

21. Повеќе исплатени чисти лични доходи 
(ред. број 19 - ред. број 18) 

22. Износ во висина на една третина од по-
веќе исплатениот износ во 1987 година 

23. Износ во висина на една третина од по-
веќе исплатениот износ во 1986 година за 
секој месец во пресметковниот период 

24. Помалку исплатени чисти лични доходи 
што можат да се исплатат (ред. број 20 
+ ред. број 22 - ред. број 23 или ред. 
број 22 - ред. број 21 - ред. број 23) 

25. Износ на повеќе исплатени чисти лични 
доходи за кои се намалуваат средствата 
утврдени за наредната исплата на чисти 
лични доходи (ред. број 21 - ред. број 22 
+ ред. број 23) 

26. Износ од налозите за исплата 
27. Вкупно: ред. бр. од 1 до 26 

Во. 198 год. 

(потпис на раководите-
лот на финансиските ра-

боти) 

(потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства)" 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-2798/1 
22 април 1987 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 

Светозар Рнкановиќ, с. р. 
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399. 
Врз основа на член 1036 став 2 од Законот за помор-

ската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВА-
ЊА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИ-
ПАЖОТ НА БРОДОВИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА ПЛО-
ВИДБА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член I 
Во Правилникот за звањата, условите за здобивање 

со звања и овластувањата на членовите на екипажот на 
бродовите на внатрешната пловидба на трговската морна-
рица на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/82 и 30/83) членот 6 
се менува и гласи: 

„Звањето крмар на тегленица го здобива: 
1) лице со завршен II степен на стручна подготовка 

(наутичка насока), кој има најмалку 18 месеци пловидбен 
стаж на тегленица и положен стручен испит за звањето 
крмар на тегленица; 

2) бродарец со завршен II степен на стручна подго-
товка (наутичка насока) кој во звањето морнар има нај-
малку една година пловидбен стаж на пловни објекти без 
сопствен погон и положен стручен испит за звањето крмар 
на тегленица." 

Член 2 
Во член 7 точка 1 зборовите: „во звањето морнар“ се 

бришат, а зборовите: „една година“ се заменуваат со збо-
ровите: „18 месеци“. 

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) лице со завршен И степен на стручна подготовка 

(наутичка насока) кој има најмалку две години пловидбен 
стаж на наутичко-технички работи и положен стручен ис-
пит за звањето морнар моторист." 

Член 3 
Во член 8 точката 2 се брише. 
Досегашната точка 3 станува точка 2. 

Член 4 
Во член 15 зборовите: „машинска,'електротехничка" 

се бришат. 

Член 5 
Во член 16 зборовите: „машинска, електротехничка" 

се бришат. 

Член 6 
Во член 30 точка 3 по зборовите: „на пловен пат;" се 

додаваат зборовите: „ракува со бродска радиофонска ста-
ница." 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

На објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. V/02 -815/1 
9 февруари 1987 година 
Белград 

400. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните 

исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/79 и 53/85) и член 99 точка 5 од Законот за движењето 
и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
56/80 и 53/85), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА 
ПАТНИТЕ'И НА ДРУГИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈА-
НИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТРАНЦИТЕ 
1. Надлежните органи што по одредбите на Законот 

за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Законот за движењето 
и престојот на странците им издаваат патни и други ис-
прави на државјаните на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на странците, ќе ги наплатуваат об-
расците на тие исправи по следните цени, и тоа за образец 
на: 

1) пасош (личен и семеен) 10.000 динари; 
2) дипломатски пасош 10.000 динари; 
3) службен пасош 10.000 динари; 
4) заеднички пасош 15.000 динари; 
5) детски пасош 10.000 динари; 
6) патна листа-: 50 динари; 
7) патна листа за странци 15.000 динари; 
8) патни исправи за бегалци 1.000 динари; 
9) патни исправи за лица без држав-

јанство 1.000 динари; 
10) лични карти за странци 15.000 динари; 
11) туристички пропусници 100 динари. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за определување цените на 
обрасците на патните и други исправи на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на 
странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/86). 

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

П. бр. 270-2-1/4 
23 април 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќудафиќ, с.р. 

401, 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-
та служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА 
ИСПОСТАВА АРАНГЕЛОВАЦ ПРИ ЦАРИНАРНИЦА. 

ТА БЕЛГРАД 
1. Царинската испостава Аранѓеловац при Царинар-

ницата Белград почнува со работа на 1 мај 1987 година. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

03/1 бр. 3679 
7 април 1987 година 
Белград 

Претседател Директор 
на Сојузниот комитет за на Сојузната управа за 

сообраќај и врски, царини, 
Мустафа Плакиќ, с.р. Звонко Пошчиќ, с. р. 
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402. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ 
РЕФЕРАТ ЗРЗЕ ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА ПРИШТИНА 

1. Царинскиот реферат Зрзе при Царинарницата При-
штина почнува со работа на 1 мај 1987 година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист па СФРЈ“. 

03/1 бр. 3680 
7 април 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошчиќ, с. р. 

403. 
j Врз основа на член 131 став 2 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заед-
ницата на социјалното осигурување на воените осигурени-
ци донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Статут на Заедницата на социјалното осигурува-

ње на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/78 и 18/82) во член 9 зборовите: „воен орган“ се заме-
нуваат со зборовите: „органот на командата на гарнизо-
нот“. 

Член 2 
Во член 17 ставот 1 се менува и гласи. 
„Нацртот на општиот акт за кој се води јавна диску-

сија се дава во текстот во кој се предлага да биде донесен, 
а времето за спроведување на јавна дискусија се определу-
ва таќо што да се обезбедаат најмалку 60 дена за изјасну-
вање на воените осигуреници." 

Член 3 
Во член 19 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Собранието на Заедницата, по донесувањето на оп-

штиот акт што бил предмет на јавна дискусија, ги известу-
ва на погоден начин воените осигуреници за мислењата, 
забелешките и предлозите дадени во текот на јавната дис-
кусија и за заземените ставови." 

Член 4 
Во член 25 точката 3 се менува и гласи: 
„3) избира и отповикува членови на делегацијата на 

воените осигуреници;". 

Член 5 
Во член 26 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: 
„Претседателот и заменикот на претседателот на со-

бирот можат да бидат отповикани пред истекот на манда-
тот ако не ги извршуваат должностите пропишани со за-
кон, со овој статут, со друг општ акт или со деловникот на 
гарнизонското собрание. 

Изборот и отповикот на претседателот и заменикот 
на претседателот на собирот се врши по постапка и на на-
чин што ќе ги утврди гарнизонското собрание со својот 
деловник." 

Член 6 
Членот 27 се менува и гласи: 

„Собир на воените осигуреници свикува претседате-
лот, а во случај на негова спреченост - заменикот на пре-
тседателот на собирот на воените осигуреници. 

Претседателот односно заменикот на претседателот 
на собирот на воените осигуреници го свикува собирот на 
воените осигуреници според планот за работа на собирот 
на воените осигуреници односно спрема укажаната потре-
ба, а на предлог од една третина на воените осигуреници, 
делегација на воените осигуреници или претседателството 
на гарнизонското собрание. 

Ако преседателот односно заменикот на претседате-
лот на собирот на воените осигуреници не постапи во сог-
ласност со одредбата на став 2 од овој член, собир на вое-
ните осигуреници може да свика и претседателството на 
гарнизонското собрание." 

Член 7 
Во член 31 став 2 зборовите: „една година“ се замену-

ваат со зборовите: „две години“. 

Член 8 
Во член 34 точката 3 се менува и гласи: 
„3) да избира и да биде избиран во претседателство-

то, во одборите и комисиите и во другите тела на собрани-
ето на воените осигуреници чиј што е делегат, односно да 
предлага отповик на нивните членови;". 

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) да поставува прашања што се однесуваат на рабо-

тата на собранието на воените осигуреници и на неговите 
тела, како и други прашања во врска со социјалното оси-
гурување на воените осигуреници;". 

Досегашните точ. 4 до 7 стануваат точ. 5 до 8. 

Член 9 
Во член 35 по зборот: „собранието“ се додаваат за-

пирка и зборовите: „а е самостоен во определувањето и 
гласањето“. 

Член 10 
Во член 36 се додава став 3, кој гласи: 
„За делегат во собранието на воените осигуреници не 

може да биде избиран воен осигуреник на служба во 
Стручната служба." 

Член 11 
Во член 39 се додава став 3, кој гласи: 
„На делегатот избран на дополнителните избори 

мендатот му трае онолку време колку би траел мандатот 
на делегатот на чие место е делегиран“. 

Член 12 
Во член 46 став 1 зборовите: „и им претседава“ се за^ 

менуваат со зборовите: „со чијашто работа раководи ра-
ботното претседателство“. 

Член 13 
Во член 50 став 3 по зборовите: „според бројот на во-

ените осигуреници“ се додаваат зборовите: „така што се-
кое гарнизонско собрание да биде во мегугарнизонското 
собрание застапено со најмалку еден делегат“. 

Член 14 
Во член 53 став 1 зборовите: „и им-претседава“ се за-

менуваат со зборовите: „со чијашто работа раководи ра-
ботното претседателството“. 

Член 15 
Во член 57 точката 7 се менува н гласи: 
„7) донесува одлука за условите и постапката за отпи-

шување на побарувањата на Заедницата настанати поради 
штета сторена на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници, Фондот на здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници и Фондот 
за додатокот на деца на воените осигуреници“. 

Член 16 
Во член 83 зборовите: „на тие фондови според крите-

риумите“ се заменуваат со зборовите: „под условите и по 
постапката“. 
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Член 17 
Членот 91 се менува и гласи: 
„Претседателството на собранието на воените осигу-

реници од претходното свикување избира работно претсе-
дателство кое раководи со работата на новоизбраното со-
брание до изборот на неговото претседателство." 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, 

бр. 12-1 ' 
25 март 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството, 
Дане Петковски, с. р, 

404. 
Врз основа на член 130 точка 8 од Законот за пензис-

к.ото и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заед-
ницата на социјалното осигурување на воените осигурени-
ци донесува 

405. 

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признава-
ње на 'новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕН И СТРАНСКА СОРТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОГЛЕД-

НО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА 

3. Со оваа наредба се определува височината на тро-
шоците што подносителот на барањето за признавање на 
ковосоздадена сорта односно за одобрување да се воведе 
во производство странска сорта на земјоделски и шумски 
растенија ги поднесува на испитување сортите во огледно 
поле и лабораторија. 

2. Височината на трошоците за испитување на сорта-
та во огледно поле и лабораторија, по културите односно 
групата култури, годишно изнесува, и тоа за: 

Динари 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
МА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА 
ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

ВО 1937 ГОДИНА 
L Уживателот на старосна, инвалидска или семејна 

пензија на кого пензијата му се исплатува врз товар-на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на За-
едницата на социјалното осигурување на воените осигуре-
ници има право на надомест за закрепнување во 1987 го-
дина во износ од 17.000 динари. 

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семеј-
на пензија што во 1987 година бил во работен однос или 
вршел професионална дејност, односно самостојна деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Ако семејната пензија ја користат двајца или пове-
ќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати во еден износ. 

4о Износот на надоместот утврден во точка 1 на оваа 
одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со 
пензијата за мај 1987 година, исплатата на надоместот по 
оваа одлука ќе ја изврши Службата за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници по службена должност. 

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се испла-
ти од средствата издвоени и наменети за закрепнување на 
уживателите на пензија. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ9'. 

Бр. 14-1 
25 март 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Дане Петковски, с. р. 

1) озима пченица 248.600 
2) јара и тврда пченица 167.200 
3) други прави жита и тритикали 214.300 
4) пченка и други просолики жита 248.600 
5) шеќерна репка, тутун и маслена тиква 278.900 
6) маслен лен 28.600 
7) други индустриски култури (сончоглед, 

соја, афион, чичока, хмељ и др.) 223.000 
8) крмни култури 214.300 
9) градинарски култури 248.800 

10) овоштарски култури и винова лоза 146.400 
П) овоштарски култури и винова лоза до 

плодоносењето 73.300 
12) топали 16.900 
S3) ерби 16.900 
14) хортикултурни дрвја 112.600 
15) грмушки, полугрмушки и честак 112.600 
16) едногодишни и двогодишни цвеќиња 112.600 
17) повеќегодишни цвеќиња 112.600 
18) ружи 112.600 
19) луковичести и грутчести корења на цве-

ќиња И2.600 
20) режани цвеќиња 112.600 
21) цвеќиња во саксии 112.600 
22) лековити растенија 112.600 
23) иглолисници 16.900 

3. Утврдената височина на трошоците за испитување 
на сортите од точка 2 на оваа наредба се применува за сее-
ње односно садење на култури во производствената 
1986/87 година. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист ца. СФРЈ“. 

Бр. 2900/1 
24 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с.р. 
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406. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот комитет за сооб-

раќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Ред. Воздухопловно 
бр. пристаниште 

Во зимскиот период 
(од 26 октомври до 
( 28 март) 
од до 

часот часот 

Денови 
1-понеделник 
2-вторник 
3-среда 
4-четврток 
5-петок 
6-сабота 
7-недела 

Во летниот период 
(од 29 март до 
24 октомври) 

од до 
часот часот 

Денови 
1-понеделник 
2-вторник 
3-среда 
4-четврток 
5-петок 
6-сабота 
7-недела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Белград- 05,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
2 „Загреб“ 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
3 „Сплет“ 06,00 22,00 U,3,4,5,6,7 06,00 24,00 1 

06,00 22,30 2,3 
06,00 23,30 4 
06,00 23,00 5 
06,00 22,00 6 
06,00 22,40 7 

4 „Љубљана" 06,00 21,00 1,2,4,5,6 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 „Љубљана" 
06,00 , 22,00 3,7 

5 „Дубровник" 07,00 21,30 1,4,5 06,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 „Дубровник" 
07,00 21,00 2,6 
06,00 21,00 3 
06,00 21,30 7 

б „Титоград" 06,30 22,00 1,3 06,00 21,30 1 „Титоград" 
06,30 09,00 2,4,6 06,00 08,00 2 
19,00 22,00 2,4 06,00 09,00 4 
18,30 20,45 6 06,00 21,30 5,6 
06,30 21,00 5 06,45 08,00 7 06,30 21,00 

19,00 21,30 2,3 
18,00 21,30 4 
15,00 21,30 7 

7 „Сараево“ 07,00 21,00 1 06,00 22,00 1,5 „Сараево“ 
06,00 21,00 2,3,4,6 , 06,00 21,30 2,4,6 
07,00 21,30 5 06,00 21,00 3 
07,00 20,00 7 06,00 08,00 7 07,00 20,00 

16,00 23,00 7 
8 „Скопје“ 06,00 22,00 1,2,3,4,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5 „Скопје“ 

06,00 08,00 6,7 06,00 08,00 6,7 
16,00 22,00 6,7 16,00 22,00 6,7 

9 „Тиват" 07,00 15,00 1,2,3,4,5,6,7 Во летниот период (од 29 март до 
1 мај) 

06,30 18,30 1,2,3,4,5,6,7 
Во летниот период (од 2 март до 
24 октомври) % 

06,00 18,00 1,3,4,5,6,7 
06,00 18,30 2 

10 „Охрид“ 08,00 12,00 1,5 06,30 12,00 1,4 „Охрид“ 
06,00 12,00 2,4 06,00 15,00- 2 
10,00 15,00 3 06,00 13,00 3 
18,00 20,00 5 07,00 09,30 5 
14,00 16,00 7 05,30 13,30 6 14,00 16,00 

17,00 22,00 1 
21,30 23,00 2,3 
16,30 19,30 - 5 
22,00 24,00 4,7 
00,00 00,50 1,5 

11 „Задар" 06,30 09,00 1,2,4,5 Во летниот период (од 29 март „Задар" 
11,00 13,00 3,7 до 4 маЈ) 
20,00 22,00 1 06,00 14,30 1 
18,30 20,30 2,4,5 

06,00 14,30 

18,30 20,30 1 
Во летниот период (од 5 мај до 
3 октомври) 

06,00 20,30 1 
Во летниот период (од 29 март до 
5 мај) 

06,00 14,30 2 
18,30 20,30 2 

Во летниот период (од 6 мај до 
20 октомври) 

06,00 22,00 2 
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12 „Риска“ 07,00 
18,30 

09,00 
20,30 

1,2,3,5,6 
1,3,5,7 

Во летниот период (од 29 март до 
24 октомври) 

06,30 14,30 3 
18,30 20,45 3 

Во летниот период (од 29 март до ' 
6 мај) 

06,30 14,30 4 
18,30 20,30 4 

Во летниот период (од 7 мај до 
24 октомври) 

05,30 21,30 4 
Во летниот период (од 29 март 
до 24 октомври) 

06930 14,30 5 
18,30 23,00 5 

Во летниот период (од 29 март до 
8 мај) 

05,00 13,00 6 
Во летниот период (од 9 мај до 
17 октомври) 

05,00 13,00 6 
18,00 21,00 6 

Во летниот период (од 17 октомври 
до 24 октомври) 

05,00 13,00 6 
Во летниот период (од 29 март до 
3 мај) 

20,30 21,30 7 
Во летниот период (од 4 мај до 
6 септември) 

01,00 03,00 7 
20,30 21,30 7 

Во летниот период (од 7 септември до 
24 октомври) 

11,30 13,30 7 
20,30 21,30 7 

Во летниот период (од 29 март до 
3 мај) 

07,00 20,30 1 
Во летниот период (од 4 мај до 
24 октомври) 

07,00 21,15 1 
Во летниот период (од 29 март до 
26 мај) 

06,30 20,30 2 
Во летниот период (од 27 март до 
14 септември) 

07,00 20,30 2 
Во летниот период (од 15 септември 
до 24 октомври) 

06,30 20,30 2 
Во летниот период (од 29 март до 
24 октомври) 

07,00 20,30 3 
Во летниот период (од 29 март до 
6 мај) 

08,00 20,30 4 
Во летниот период (од 19 јуни до 
2 септември) 

08,00 20,30 4 
Во летниот период (од 7 мај до 
18 јуни) 

06,15 22,15 4 
Во летниот период (од 3 септември 
до 24 октомври) 

06,15 22,15 4 
Во летниот период (од 29 март до 
24 октомври) 

07,00 19,00 5 
Во летниот период (од 29 март до 
8 мај) 

08,00 20,30 6 
Во летниот период (од 9 мај до 
26 септември) 

06,15 20,30 6 
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13 „Пула“ 

16 „Мостар" 

17 „Осиек" 

06,30 08,00 1,3,6 
06,30 09,30 2,5 
08,00 09,30 4 
19,30 21,30 1,3,7 
17,30 19,15 2,4 
17,30 21,30 5 

14 „Приштина“ 06,30 10,00 1 14 „Приштина“ 
07,00 10,00 3 
17,00 20,30 1,3 
18,00 22,00 5 ^ 

15 „Марибор" 05,30 12,00 1,2,3,4,5 15 „Марибор" 
05,30 08,00 6 
19,00 22,00 1,3,5,7 
17,00 22,00 2,4 

Во летниот период (од 27 септември до 
24 октомври) 

09,00 20,30 6 
Во летниот период (од 29 март до 
2 мај) 

08,00 20,30 7 
Во летниот период (од 3 мај до 
24 октомври) 

06,15 22,30 7 
Во летниот период (од 29 март до 
30 април) 

66,30 08,00 1 
06,30 09,00 2,3,5 
07,30 09,00 4 
07,00 08,30 6 
06,00 08,30 7 
18,00 21,30 1,2,3,4 
18,00 22,00 5 
20,30 23,00 6 
19,30 22,00 7 

Во летниот период (од 1 мај до 
24 октомври) 

06,30 23,00 1,4 
05,30 22,00 2 
06,30 22,15 3 
06,30 24,00 5 
06,00 22,30 7 
05,00 09,00 1,3,4 
20,30 22,30 2,3 
17,30 23,30 5 
06,30 09,30 7 
05,30 12,00 1,2,3,4,5 
19,00 22,00 1,3,4,5 
17,00 22,00 2 

Во летниот период (од 16 мај до 
17 октомври) 

16,30 18,00 6 
Во летниот период (од 21 јуни до 
14 септември) 

19,00 23,00 7 
Во летниот период (од 29 март до 7 јуни и од 
20 септември до 24 октомври) 

19,00 22,00 7 
05,30 12,30 1,2 06,00 22,00 1,2 
06,30 13,30 3 06,25 24,00 3 
07,00 14,00 4 06,30 24,00 ч 4 
06,00 13,00 5 05,30 23,00 5 
05,00 12,00 6 07,30 11,00 6 
18,30 22,00 1,2 10,30 21,00 7 
16,00 22,00 3,6 17,00 23,00 6 
15,00 22,00 5 
06,00 22,00 2,3,5 06,00 12,00 1 
06.00 12,00 1,4 08,00 24,00 2 
16,00 22,00 1,4 04,30 10,00 3 
08,00 12,00 6,7 06,00 10,00 4 08,00 12,00 6,7 

07,00 12,00 5 
04,30 11,00 6 
04,30 08,00 7 
16,00 21,00 1 
17,00 23,00 3 
17,00 21,00 4 
17,00 24,00 5 

/ 
15,30 23,00 6 

/ 20,00 24,00 . 7 
18 „Порторож" Во зимскиот период (од 26 октомври до 

28 февруари) 
08,00 17,00 1,5,6,7 

Во зимскиот период (од 1 март до 
28 март) 

08,00 17,00 1,2,3,4,5,6,7 08,00 17,00 
„Ниш“ 05,30 08,00 1,2,4 07,00 12,00 

06,00 09,00 6 05,00 10,00 
07,00 10,00 7 07,00 15,00 
19,00 22,00 1,3 20,00 23,00 
20,00 23,00 5,6 19,00 22,00 
18,00 22,00 7 

Во летниот период (од 29 март до 
27 септември) 

08,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
Во летниот период (од 28 септември до 
24 октомври) 

1,2,3,4,5,6 
1 
2,3,4 
5 
1 
2,3 

24 октомври) 
06,00 
19,00 

15,00 
22,00 

1,5 
1 
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2. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „САЛИТ“ ќе бидат отворени до 24 октомври 1987 година и надвор од времето на 
отвореност за случаи на присилно слетување. 

3. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореност во случаи-
те предвидени во член 191 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

4. Времето на отвореност на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенско време. 
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните приста-

ништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86 и 2/87). 
6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Број: 2379/1 
14 април 1987 година „ 
Белград ^ Претседател 

на СОЈУЗНИОТ комитет за 
сообраќај и врски, 

Мустафа Плакиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОДЛУКА 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД „РЕМОНТ“ ПРИ ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА КРАТКО МИТРОВИЌ“ ВО БЕЛГРАД ЗА 

РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

1. На иницијатива од Параскева Стојадиновиќ, од 
Белград, со Решението на Уставниот суд на Југославија У 
бр. 3/86 од 3 декември 1986 година е поведена постапка за 
оценување на уставноста на член 21 од Правилникот на 
Основната организација на здружен труд „Ремонт“ при 
Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ во 
Белград за решавање на станбените потреби на работни-
ците од 10 јули 1986 година. 

Со тоа решение е определено да се запрат од извршу-
вање поединечните акти донесени врз основа на оспорени-
те одредби на правилниците од 1983 и 1986 година, а Ос-
новната организација на здружен труд „Ремонт“ е обврза-
на во рок од 15 дена од денот на приемот на решението да 
му достави одговор на Уставниот суд на Југославија, но 
таа тој одговор не го достави. 

2. Со одредбите на член 21 од Правилникот е утврден 
определен број на бодови за годините што работникот ги 
поминал во определени станбени прилики: во објекти за 
нужно сместување и кај родителите, во објекти што се соп-
ственост на работникот, или на член на неговото семеј-
ство, или во самечки хотел, како потстанар и сл., само „во 
основните организации и во работните заедници во состав 
на Работната организација“, додека годините што работ-
никот ги поминал во такви станбени прилики во времето 
кога бил во работен однос во други организации на 
здружен труд, со тој член, како ниту со другите одредби на 
овој правилник, воопшто не се вреднуваат. 

3. Со ваквото уредување на правото за добивање на 
определени број бодови за живеење во наведените станбе-
ни прилики, всушност, на посреден начин, нееднакво се 
вреднува работниот стаж во организацијата на здружен 
труд во која работникот работи и работниот стаж што тој 
го остварил во други организации, заедници и органи. 

Според сфаќањето и ставот на Уставниот суд на Југо-
славија, различито вреднување на работниот стаж не е 
согласно со Уставот на СФРЈ. Причините за тој став на 
Уставниот суд на Југославија се содржани во образ-
ложението на Одлуката на Уставниот суд на Југославија 
У. бр. 144/79, од 5 октомври 1983 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 и во образложението 
на Одлуката У. бр. 127/84 од 3 декември 1986 година, обја-
вена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87 од 23 јануари 
1987 година. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата, без одржува-
ње јавна расправа, одржана на 4 март 1987 година, со мно-
зинство гласови донесе 

О д л у к а 
I. Се укинува член 21 од Правилникот на Основната 

Организација на здружен труд „Ремонт“ при Градежната 
работна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за ре-
шавање на станбените потреби на работниците од 10 јули 
1986 година. У Orfrryyo-r̂  Ŷ  ^ rt f̂  m-smr ут д f̂ '̂PT" 

и во Основната организација на здружен труд, на начинот 
на кој се објавени самоуправните општи акти. 

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во 
состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Иван 
Франко и судиите: Божидар, Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-
- Делевиќ, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф 
Трајковиќ и Рамадан Браниќи. 
У. бр. 3/86 
4 март 1987 година 
Б е л г р а д Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Иван Франко, с. р. 

ОДЛУКА 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ЧЛЕН 1 ОД УРЕДБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕБ ОД 

БРАШНО ОД ТИПОТ „85(Р 
1. Работната организација „Ралник“ - Производња 

пекарски и сластичарских производа, во Опатија, како 
овластен предлагач, пред Уставниот суд на Југославија 

, поведе постапка за оценување на уставноста и законитос-
та на одредбите на член 1 од Уредбата на Сојузниот из-
вршен совет за обврската за пуштање во промет на опре-
делени количества леб од брашно од типот „850"' 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/86). 

Предлагачот смета дека оспорените одредби на наве-
дената уредба не се во согласност со Уставот на СФРЈ и со 
Законот за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), поради тоа 
што со тие одредби се ограничува правото на работници-
те слободно да располагаат со својот доход и со резулта-
тите од својот труд, бидејќи ги обврзува да произведуваат 
определени количества на основни видови пченичен леб 
од брашно од типот „850", по цени пониски од реалната 
цена по единица производ. Предлагачот смета дека Сојуз-
ниот извршен совет не можел да ја донесе оспорената 
уредба врз основа на наведениот сојузен закон, зашто не 
настапиле случаите предвидени во член 2 од тој закон. 

2. Со оспорените одредби на Уредбата е утврдено де-
ка организациите на здружен труд што се занимаваат со 
производство на леб, организациите што се занимаваат со 
промет на леб и работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со личен труд со средствата во сопственост на гра-
ѓаните се должни од вкупното свое дневно производство 
односно од прометот на леб, да пуштат во промет најмал-
ку 30% на основниот вид пченичен леб произведен од 
брашно од типот ^,850", или во прометот да обезбедат нај-
малку 30% од тој вид леб во републиката, односно авто-
номната покраина така што спогодбено ќе ги утврдат по-
единечните обврски за процентот на дневното производ-
ство односно прометот на леб. 

3. Сојузниот извршен совет, во одговор на предлогот 
на овластениот предлагач смета дека нема основ за прифа-
ќање на предлогот. Во одговорот е наведено дека во по-
стапката на донесувањето на наведената уредба, Сојузни-
от извршен совет оценил дека со препуштање на организа-
циите на здружен труд да бираат кој леб да го произведу-
ваат односно да го продаваат, би довело до недостиг на 
основниот вид леб од брашно од типот „850" што би го за-
гги-̂ т,тлгг) ?т“?тЈ̂ рлгГГТ на ГТ??Ѓ“?̂ ИТ? р СО ТП? би ППеЈШЗВИК̂ -
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ло позначителни растројства на целиот југословенски па-
зар. 

4. Со член 13 од Уставот на СФРЈ е утврдено работ-
никот во здружениот труд со средствата во општествена 
сопственост да има право на работа со општествените 
средства како свое неотуѓиво право да работи со тие сред-
ства и да управува со својот труд и условите и резултати-
те од стојот труд, но правата, обврските и одговорностите 
во поглед на располагањето, користењето и управувањето 
со општествените средства се уредуваат со уставот и зако-
нот. 

Со одредбите на член 252 став 3 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека прометот на стоки и услуги што во проме-
тот на целата територија на СФРЈ може да се ограничи са-
мо врз основа на сојузен закон, а според одредбите на член 
281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ федерацијата, пре-
ку сојузните органи ги уредува и спроведува мерките за 
ограничување на пазарот и на слободниот промет на сто-, 
ки и услуги од интерес за целата земја во случај на елемен-
тарни несреќи и недостиг на блага неопходни за потреби-
те на стопанството и животот на граѓаните, како и кога 
тоа го бараат интересите на народната одбрана. 

Со Законот за мерките за ограничување на пазарот и 
на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) се утврде-
ни случаите и условите под кои Сојузниот извршен совет 
може да пропише определени мерки на ограничување на 
пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од ин-
терес за целата земја. 

Со одредбите на член 2 точка 2 од тој закон е утврде-
но дека Сојузниот извршен совет може да пропише мерки 
за ограничување на пазарот и на слободниот промет на 
стоки и услуги ако поради недостиг на добрата неопходни 
за потребите на стопанството и животот на граѓаните до-
јде или може да дојде до позначително растројство на це-
лиот југословенски пазар или на неговиот поголем дел, 
според одредбите на член 4 став 1 точка 5 од тој закон, Со-
јузниот извршен совет може да ја пропише обврската на 
определени оранизации на здружен труд да пуштат во 
промет определени видови и количества на одделни про-
изводи или да ги стават на располагање односно да ги ис-
порачаат на определени корисници по определен редос-
лед. 

Според наведените одредби од Законот, Сојузниот 
извршен совет оценува дали настапиле случаите предвиде-
ни со Законот, а не Уставниот суд на Југославија. 

Врз основа на изнесеното, по оцена на Уставниот суд 
на Југославија, оспорените одредби на уредбата се соглас-
ни со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон. 

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 
375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 4 март 1987 година, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Работната организација 
„Ралник“ - Производна пекарских и сластичарских произ-
вела, во Опатија, да се утврди дека одредбите на член 1 од 
Уредбата на Сојузниот извршен совет за обврската за 
пуштање во промет на определени количества леб од 
брашно од типот „850" не се согласни со Уставот на СФРЈ 
и со Законот за мерките за ограничување на пазарот и на 
слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата 
земја. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател 
на Судот Иван Франко и судиите: Божидар Булатовиќ, 
м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р 
Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Рад-
ко Мочивкик, Мустафа Сефо, Јаким Спировски и Милосав 
Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан 
Враниќи. 

У - број 261/86 
4 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
IFFFMT^ Ф П Д Т Т . С . Р , 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 44 АЛИНЕЈА 8 НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ФУДБАЛСКИОТ СОЈУЗ 
НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЧЛЕН 54 СТАВ 1 А-ЛИНЕЈА 18 

НА СТАТУТОТ НА ФУДБАЛСКИОТ СОЈУЗ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Со предлозите на овластените предлагачи: Основ-
ниот суд на здружениот труд во Белград, Фудбалскиот 
клуб „Партизан“ од Белград, Ногометниот клуб „Дина-
мо“, од Загреб, Фудбалскиот клуб „Челик“, од Зеница, 
Фудбалскиот клуб „Сутјеска" од Никшиќ и Ногометниот 
клуб „Риека", од Риска, пред Уставниот суд на Југославија 
е покрената постапка за оценување на уставноста на од-
редбите од член 44 алинеја 8 на Самоуправната спогодба 
за здружување во Фудбалскиот сојуз на Југославија и член 
54 став 1 алинеја 18 од Статутот на Фудбалскиот сојуз на 
Југославија (натаму: Самоуправната спогодба и Стату-
тот). 

2. Со оспорените одредби на член 44 алинеја 8 од Са-
моуправната спогодба и на член 54 став 1 алинеја 18 од 
Статутот е пропишано дека Претседателството на Фуд-
балскиот сојуз на Југославија „одлучува за вонредни мер-
ки за кои ќе се укаже потреба“. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Белград, во 
предлогот за покренување на постапка за оценување на ус-
тавноста на оспорените одредби на Самоуправната спо-
годба и Статутот, наведе дека пред тој суд фудбалските 
клубови „Партизан“, „Динамо“, „Челик“ и „Сутјеска" по-
кренаа постапка за оценување на Одлуката на Претседа-
телството на фудбалскиот сојуз на Југославија, со која е 
поништено последното, 34. коло на фудбалското првен-
ство на Југославија во Првата сојузна лига, е определено 
повторно одигрување на тоа коло, а некои фудбалски клу-
бови се казнети со одземање на по 6 бодови во фудбалско-
то првенство 1986/87 година. Во таа постапка е поставено 
прашањето за уставноста на оспорените одредби на Само-
управната спогодба и на Статутот, врз чија основа е доне-
сена наведената одлука на Претседателството на ФСЈ, па 
Основниот суд на здружениот труд, оценувајќи дека се 
стекнаа условите за покренување на постапка за оценува-
ње на уставноста на оспорените одредби на Самоуправна-
та спогодба и на Статутот, покрена пред Уставниот суд на 
Југославија постапка за оценување на уставноста на тие 
одредби. 

4. Во предлогот за покренување на постапка за оцену-
вање на уставноста спомнатите фудбалски клубови наве-
доа дека оспорените одредби на Самоуправната спогодба 
и Статутот, врз чија основа е донесена наведената одлука 
на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југослави-
ја, не се во согласност со Уставот на СФРЈ. По нивно мис-
лење Уставот на СФРЈ, ни со Основните начела, ни со од-
редбите на нормативниот дел, не го има утврдено правото 
на кој и да е орган односно организација да презема вон-
редни мерки за кои ќе се укаже потреба, па затоа оспоре-
ните одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот, 
со кои Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југо-
славија е овластено да преземе вонредни мерки, не се во 
согласност со Уставот на СФРЈ. 

Фудбалските клубови сметаат дека со Одлуката на 
Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија 
за воведување на вонредни мерки е сторена сериозна и 
тешка повреда на правата на клубовите и нивните членови 
- фудбалери, кои со играње фудбал се занимаваат во вид 
на занимање и кои, по тој основ, ги 'остваруваат самоуп-
равните права по основ на трудот, загарантирани со Уста-
вот на СФРЈ. Со оспорените а ни со другите одредби на 
Самоуправната спогодба и на Статутот не е утврдено пра-
во на жалба или друго правно сре,дство против одлуките 
на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југослави-
ја, што не е во согласност со одредбите на Уставот на 
СФРЈ со кои на секого му е гарантирано правото на жалба 
или друго правно средство против одлуките на судови, 
државни органи и други органи и организации со кои се 
решава за неговото право или за интересот заснован на за-
кон. 

Несогласноста на оспорените одредби на самоуправ-
ните општи акти на Фудбалскиот сојуз на Југославија со 
Уставот на СФРЈ наведените клубови ја гледаат и во тоа 
што Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југосла-
pwto го ОЛ̂ У?Ј?ТЗ о IT ?О јуни Ј986 година, одлучуваше за 
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прашања кои спаѓаат во правата и должностите на Заед-
ницата на клубовите на Првата сојузна лига и во тоа што 
оваа одлука ja донесе без никаква претходна постапка во 
која би биле утврдени фактите и околностите значајни за 
донесување на наведената одлука. 

5. Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југосла-
вија, на седницата од 10 јануари 1987 година, го утврди од-
говорот на предлогот за покренување на постапка за оце-
нување на уставноста на оспорените одредби на Самоуп-
равната спогодба и на Статутот. Конференцијата истакна 
во одговорот дека е точно оти Уставот на СФРЈ не содржи 
одредби според кои самоуправните општствени организа-
ции во областа на спортот би можеле да преземаат вон-
редни мерки, но тоа не значи дека преземањето на такви 
мерки од тие организации не е во согласност со Уставот 
.на СФРЈ. Преземањето на вонредни мерки со кои се уреду-
ваат односите во фудбалскиот спорт е самоуправно право 
на општествените и спортски организации, па и право на 
Фудбалскиот сојуз на Југославија. 

Натаму, во одговорот е наведено дека вонредните 
мерки што ги презеде Претседателството на ФСЈ, треба да 
се сметаат како санкција донесена по вонредна т. е. скрате-
на постапка, дека тие се вонредни само во тоа што ги пре-
зеде Претседателството на ФСЈ а не органите на Заедни-
цата на клубовите на Првата сојузна лига, кои се овласте-
ни во редовна постапка да одлучуваат за прашања што се 
однесуваат на натпреварување. Во одговорот е нагласено 
дека целта на тие мерки е регулирање на нарушените 
внатрешни односи во фудбалската организација, во сог-
ласност со самоуправните општи акти на фудбалската ор-
ганизација. 

Во одговорот е изнесено и тоа дека Фудбалскиот со-
јуз на Југославија не е организација која врши јавни овлас-
тувања и дека одредбите на член 213 од Уставот на СФРЈ 
за право на жалба, во постапката пропишана со закон, не 
се однесуваат на Одлуката на Претседателството на Фуд-
балскиот сојуз на Југославија од 20 јуни 1986 година. Но, 
без оглед на тоа, Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на 
Југославија смета дека на фудбалските клубови не им е ус-
кратено правото на жалба, загарантирано со член 180 од 
Уставот на СФРЈ, против одлука на Претседателството на 
ФСЈ зашто со Самоуправната спогодба (член 37) и со Ста-
тутот (член 56) е предвидено дека Конференцијата на Фуд-
балскиот сојуз на Југославија може да ги преиспитува од-
луките на своето претседателство и со тоа е обезбедено 
право на жалба против неговите акти и мерки. 

Поради сето тоа Конференцијата на Фудбалскиот со-
јуз на Југославија смета дека оспорените одредби на Са-
моуправната спогодба и на Статутот не се несогласни со 
Уставот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија на 20 јануари 1987 го-
дина одржа јавна расправа на која, покрај претставници 
на овластените предлагачи и претставници на Фудбалски-
от сојуз на Југославија, учествуваа и претставници на Со-
јузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија, Претседателството на Сојузот 
на социјалистичката младина на Југославија, Сојузот на 
организациите за физичка култура на Југославија, Заедни-
цата на клубовите на Првата сојузна лига и Сојзниот ко-
митет за законодавство. 

Претставниците на овластените предлагачи и на 
Фудбалскиот сојуз на Југославија останаа на јавната рас-
права при своите ставови изнесени во предлогот за покре-
нување на постапка за оценување на уставноста и во одго-
вор на тој предлог ги образложија поблиску тие ставови. 
Претставниците на Фудбалскиот сојуз на Југославија по-
себно истакнаа дека сметаат оти уставен основ за оспоре-
ните одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот е 
слободата на здружување, утврдена со член 167 од Уста-
вот на СФРЈ, како и тоа дека со тие одредби не се уредува-
ат општествените односи во фудбалскиот спорт, туку пра-
вилата на натпреварувањата, што се гледа и од Одлуката 
од 20 јуни 1986 година, која по нивно мислење се однесува 
на регуларноста на натпреварувањето, односно на прави-
лата на играта. 

Според мислењето на претставниците на Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Југославија, во фудбалскиот спорт како и во спор-
тот воопшто, се натрупани разни негативни појави, за чие 
отстранување мораат да се ангажираат не само органите 
во фудбаската организација туку и општествено-политич-
ките организации и државните органи, во рамките на ни-

вните овластувања. Во уредувањето на односите во спор-
тските организации се чувствува во голема мера недости-
гот на законодавна регулатива на ниво на СФРЈ. 

И претставникот на Социјалистичката младина на 
Југославија на јавната расправа укажа на постоењето на 
негативни појави во спортот и на потребата за поголемо 
ангажирање на општествено-политичките организации, 
посебно во Сојузот на социјалистичката младина на Југо-
славија, заради отстранување на таквите појави. 

Претставникот на Сојузот на организациите за фи-
зичка култура на Југославија изнесе дека Претседател-
ството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, при донесува-
њето на одлука за примена на вонредни мерки, не го кон-
султира Сојузот за физичка култура на Југославија и дека 
со Одлуката за вонредни мерки Претседателството на 
Фудбалскиот сојуз на Југославија одлучуваше за прашања 
кои спаѓаат во надлежност на други органи во фудбалска-
та организација. Освен тоа, го изнесе мислењето дека оп-
штествено-спортските организации не можат да презема-
ат вонредни мерки. 

Претставникот на Заедницата на клубовите на Прва-
та сојузна лига изјави дека Претседателството на Фудбал-
скиот сојуз на Југославија со донесувањето на одлука за 
вонредни мерки го повреди правото на Заедницата на клу-
бовите на Првата сојузна лига да одлучува за регуларнос-
та на одиграните натпревари во последното натпреварно 
коло, зашто тоа спаѓа во нејзина надлежност. 

Според мислењето на претставникот на Сојузниот 
комитет за законодавство, оспорените одредби на Само-
управната спогодба и на Статутот не се во согласност со 
Уставот на СФРЈ, зашто нема уставноправен основ орга-
ните на општествено-спортските организации да презема-
ат вонредни мерки. Покрај тоа, со тие одредби е повреде-
но правото на жалба и другите права на фудбалските клу-
бови и на нивните играчи. 

7. Поаѓајќи од ставот на Уставниот суд на Југослави-
ја дека самоуправните општи акти на општествено-спор-
тските организации подлежат на оценување на уставноста 
и законитоста кога со нив се уредуваат определени оп-
штествени односи, односно кога тоа уредување се однесу-
ва на слободата, правата и должностите утврдени со Уста-
вот на СФРЈ, Судот оцени дека оспорените одредби спаѓа-
ат заправо во редот на таквите одредби и дека затоа под-
лежат на оценување на уставноста и законитоста. 

Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби на 
Самоуправната спогодба и на Статутот врз чија основа 
Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија 
на 20 јуни 1986 година ја донесе Одлуката за поништување 
на последното 34. коло на фудбалското првенство на Југо-
славија на Првата сојузна лига, Уставниот суд на Југосла-
вија, поаѓајќи од својата надлежност утврдена со Уставот 
на СФРЈ, не ја оценуваше уставноста и законитоста на таа 
одлука на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Ју-
гославија, зашто станува збор за поединечен акт, кој не 
подлежи на уставносудска контрола. Затоа Уставниот суд 
на Југославија не ја утврдуваше ни фактичката состојба 
врз која Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југо-
славија ја заснова одлуката од 20 јуни 1986 година. Со са-
мото тоа Уставниот суд Југославија не ја оценуваше ни 
состојбата во фудбалскиот спорт, постоењето, односно не-
постоењето на негативни појави и казниви дела во таа 
гранка на спортот, па ни регуларноста, односно нерегу-
ларноста на поништеното 34. коло на Фудбалското првен-
ство на Југосалвија. Преземањето на мерки заради отстра-
нување на негативните појави во оваа гранка на спортот и 
во спортот воопшто, како и откривањето и казнувањето 
на сторителите на казниви дела, во утврдената постапка, е 
право и должност на надлежните органи на фудбалската 
организација, на другите општествени организации и на 
надлежните државни органи, кои за неизвршување на тие 
свои права и обврски поднесуваат општествена и друга 
одговорност. 

8. Уставниот суд на Југославија, следејќи ги појавите 
од интерес за остварувањето на уставноста и законитоста 
во фудбалскиот спорт, во смисла на чл. 376 и 377 од Уста-
ву на СФРЈ, со писмото од 9 октомври 1985 година, му 
укажа на Собранието на СФРЈ на некои појави во фудбал-
скиот спорт и на потребата извесни односи во областа на 
спортот, посебно во професионалниот фудбал, да се уре-
дат со закон, а исто така да се преземат други соодветни 
мерки за отстранување на негативните појави во спортот 
и за остварување на уставноста и законитоста во таа об-
ласт на општествените односи. 
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9. Со Уставот на СФРЈ не им е дадено право на презе-
мање вонредни мерки ни на органите на општествено-по-
литичките заедници, ни на самоуправните организации и 
заедници, како ни на општествено-политичките, општес-
твените и општествено-спортските организации, односно 
на органите на тие организации и заедници. Затоа нема ус-
тавен основ со самоуправни општи акти на Фудбалскиот 
сојуз на Југославија да се утврдуваат овластувањата на не-
говите органи да преземаат вонредни мерки, како што ов-
ластување е утврдено за Претседателството на ФСЈ со ос-
порените одредби на Самоуправната спогодба и на Стату-
тот. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, не е 
прифатлив ставот изнесен во одговорот на Конференција-
та на Фудбалскиот сојуз на Југославија дека Уставот на 
СФРЈ - иако изречно не дозволува - не забранува презема-
ње на вонредни мерки од страна на органите на општстве-
но-спортските организации и дека, според тоа, оспорените 
одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот се во 
согласност со Уставот на СФРЈ. 

Не може да се прифати ни ставот што го изнесоа пре-
тставниците на фудбалскиот сојуз на Југославија на јавна-
та расправа, според кој вонредни мерки можат да се при-
менуваат на натпреварувањето и правилата на играта и 
дека оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на 
Статутот даваат право на преземање вонредни мерки са-
мо за тие односи, а според нивно мислење таква смисла 
има одлуката на Претседателството на Фудбалскиот сојуз 
на Југославија од 20 јуни 1986 година, т. е. дека таа одлука 
се однесува само на натпреварувањата и правилата на иг-
рата. 

Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, 
кога би се усвоило лшслењето дека смислата на оспорени-
те одредби е во тоа да даваат основ за преземање на вон-
редни мерки само во однос на натпреварувањето и прави-
лата на играта, тие одредби ни тогаш не би биле согласни 
со Уставот на СФРЈ, зашто Уставот не познава вонредни 
мерки како начин на решавање на кој и да е општествен 
однос, па со тоа ни на односите што се однесуваат на на-
тпреварувањето и правилата на играта. 

Уставен основ со самоуправен општ акт да се утврди 
овластувањето на определена организација, односно на 
нејзин орган за преземање на вокдредни мерки не претста-
вува ни член 167 од Уставот на СФРЈ, со кој е загаранти-
рана слободата на здружување, како што смета Фудбал-
скиот сојуз на Југославија. Слободата на здружување не 
дава право на уредување на општествените односи спро-
тивно на Уставот на СФРЈ. Фудбалските организации, кои 
се здружуваат во Фудбалскиот сојуз на Југославија, не 
можат со самоуправна спогодба и со статут да утврдат 
право за Претседателството на ФСЈ да презема твонредни 
мерки, зашто со тие мерки заправо се повредува слобода-
та на здружување. Уставниот суд на Југославија затоа сме-
та дека одредбите на Самоуправната спогодба и на Стату-
тот за преземање на вонредни мерки се спротивни токму 
на одредбите на Уставот за слобода на здружувањето. 

Слободите и правата, загарантирани со Уставот на 
СФРЈ, не можат да се одземат ниту да се ограничат. Тие 
слободи и права, според член 203. ст. 1 и 3 од Уставот на 
СФРЈ, се остваруваат, а должностите се исполнуваат врз 
основа не Уставот. Само начинот на остварување на од-
делни слободи и права може да биде пропишан со закон, и 
тоа единствено кога е тоа предвидено со Уставот или кога 
е неопходно заради нивно остварување. Со оглед на тие 
одредби на Уставот на СФРЈ, според кои уставните слобо-
ди и права се остваруваат врз основ на самиот Устав, а де-
ка само со закон може да се уреди начинот на остварување 
на одделни слободи и права, произлегува дека тоа не може 
да се стори со друг општ акт, па со тоа ни со самоуправен 
општ акт. Единствено Претседателството на СФРЈ, под 
условите утврдени со член 317 од Уставот на СФРЈ, има 
право со уредба, со законска сила, донесена во време на 
воена состојба, по исклучок, додека трае таа состојба и ако 
тоа го бараат интересите за одбрана на земјата, да го за-
пре извршувањето на одделни одредби од Уставот на 
СФРЈ кои се однесуваат на одделни слободи, права и 
должности на човекот и граѓанинот и правата на самоуп-
равните организации и заедници. Никој друг, според Уста-
вот на СФРЈ, не може да презема мерки со кои се одземаат 
или ограничуваат слободите и правата на граѓаните и на 
самоуправните организации и заедници утврдени со Уста-
вот. 

10. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
со оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на 
Статутот, се навредуваат правата на работните луѓе, кои, 
во вид на занимање, се занимаваат со играње на фудбал. 
Имено, според член 31 од Уставот на СФРЈ, работните лу-
ѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат уметничка или друга културна, адвокатска или дру-
га професионална дејност, во начело имаат иста општес-
твено-економска положба и во основа исти права и обвр-
ски како и работниците во организациите на здружеа 
труд, а работните заедници што тие можат да ги основаат, 
имаат во основа иста положба како и организациите на 
здружен труд. Овие одредби на Уставот на СФРЈ се одне-
суваат и на работните луѓе кои во вид на занимање се за-
нимаваат со играње на фудбал и на нивните работни заед-
ници, ако ги формираат, што значи дека и тие, во начело, 
имаат иста општествено-економска положба и во основа 
исти права и обврски како и работниците во организации-
те на здружен труд, а нивните работни заедници, во осно-
ва, иста положба како и организациите на здружен труд. 
Со самото тоа, не можат „со вонредни мерки за кои ќе се 
укаже потреба“ самовласно да се менуваат општествено-
-економската положба на тие работни луѓе, нивните права 
и обврски, како ни положбата, правата и обврските на ра-
ботните заедници на тие работни луѓе, што оспорените 
одредби заправо овозможуваат и тоа независно од утврде-
ната постапка и без право на жалба односно друго правно 
средство за заштита на нивните самоуправни права. 

11. Оспорените одредби не се согласни ни со уставни-
те одредби со кои на секого му е загарантирано правото 
на жалба или на друго правно средство, против одлуки на 
судови, државни органи и други органи и организации со 
кои се решава за неговото право или за негов интерес за-
снован врз закон (член 180 став 2 од Уставот на СФРЈ). 

Правото на жалба или на друго правно средство е ус-
тавно право, загарантирано на секого за чии права и обвр-
ски се решава без оглед на тоа дали за тоа одлучуваат су-
дови, државни и други органи или организации на 
здружен труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, општествени организации, здруженија на граѓани и 
други организации и тоа секогаш и без оглед на тоа дали 
за правата и обврските се решава во вршење на јавни ов-
ластувања или тоа не е случај. 

Не е прифатлив ставот на Конференцијата на Фуд-
балскиот сојуз на Југославија дека правото на жалба, зага-
рантирано со член 180 на Уставот на СФРЈ, е обезбедено 
со тоа што во одредбите на член 37 на Самоуправната 
спогодба и член 56 од Статутот е пропишано дека Конфе-
ренцијата може да го укине актот односно да је запре мер-
ката што ја донесло Претседателството на ФСЈ, ако оцени 
дека Претседателството со актот, односно со преземената 
мерка го пречекорило своето овластување или го повреди-
ло самоуправниот општ акт на Фудбалскиот сојуз на Југо-
славија. 

Со одредбите на член 37 од Самоуправната спогодба 
и на член 56 од Статутот, е предвидена само можност 
Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија да 
ги преиспитува одлуките на своето претседателство, со 
што не се обезбедува право на жалба. Правото на жалба 
подразбира право на нејзино поднесување и обврска за ор-
ганот на кого му се поднесува да одлучува за жалбата. За-
тоа правото на жалба мора да биде недвосмислено утврде-
но. За остварување на тоа право треба да се уредат цела 
редица прашања како што се: рокот за жалба, причините, 
постапката на одлучување за жалбата, рокот во кој орга-
нот е должен да одлучи за жалбата и др. Со одредбите на 
член 37 од Самоуправната спогодба и на член 56 од Стату-
тот не е утврдено право на жалба. Тоа право не е утврдено 
ни со другите одредби на тие самоуправни општи акти, па 
според оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспо-
рените одредби се повредува правото на жалба загаран-
тирано со Уставот, односно друго правно средство. 

12. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Ста-
тутот, со кои Претседателството на ФСЈ е овластено да 
презема вонредни мерки за кои ќе се укаже потреба, не са-
мо што немаат уставноправна основа, туку создаваат и 
можност за арбитреркост и злоупотреба на овластувања-
та, што е исто тека неуставно. 

13. Поради сите наведени причини, Уставниот суд на 
Југославија оцени дека оспорените одредби на Самоуп-
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равката спогодба и на Статутот не се согласни со Уставот 
на СФРЈ, па одлучи да ги укине. 

14. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, на 
седницата за советување и гласање, одржана на 17 март 
1987̂  година, со мнозинство гласови при издвоени мисле-
ња донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 44 алинеја 8 од Са-

моуправната спогодба за здружување во Фудбалскиот со-
јуз на Југославија и член 54 став 1 алинеја 18 од Статутот 
на Фудбалскиот сојуз на Југославија; 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, и на начинот на кој се објавени оспорените само-
управни општи акти; 

3. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југослави-
ја во состав: претседател на Судот Иван Франко и судии-
те: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фнра, д-р Васил Гривчев, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким 
Спировски, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф 
ТраЈковнќ и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 282/86, 286/86 и 15/87 
17 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

По извршеното срамнување, со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за издавање на при-
годни ковани пари по повод 200 годишнината од раѓањето 
на Вук Стефановиќ Караџиќ, објавена во „Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 28/87, се потерале долунаведената грешка 
па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КО-
ВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 200 ГОДИШНИНАТА ОД РА-

ЃАЊЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИЌ ЌАР АЏИЌ 
Во точка 9 во бројот: „50.000" точката по бројот 50 

треба да се изостави. . ^ 
Од Народната банка на Југославија, Белград, 20 ап-

рил 1987 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

388. Закон за измени и дополненија на Законот за Новин-
ската агенција „Танјуг" 765 

389. Одлука за избор на претставник на Собранието на 
СФРЈ во Југословенскиот одбор за изградба на Спо-
мен - домот „Првиот работнички совет во Југослави-
ја“ 766 

390. Одлука за измена на Одлуката за именување претседа-
тел на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ и за 
објавување на составот на тој одбор 766 

Страна 

391. Одлука за именување претседател на Одборот за На-
градата на Антифашистичкото веќе на народното ос-
лободување на Југославија 766 

392. Одлука за измени на Одлуката за именување претседа-
тел на Одборот на Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија и за 
објавување на составот на тој одбор 767 

393. Одлука за ставање на Предлогот за донесување на За-
конот за измени и дополненија на Законот за 
здруженот труд на јавна дискусија 767 

394. Одлука за градежните објекти и опремата на органите 
и организациите на федерацијата чија изградба може . 
да продолжи односно да започне во 1987 година 767 

395. Одлука за Енергетскиот биланс на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за 19Ѕ7 година - 768 

396. Одлука за измени на Одлуката за височината на надо-
местот за радиомерења и испитувања на радиостани-
ци и други уреди и апарати што ги врши Сојузната уп-
рава за радиоврски 768 

397. Одлука за установување „Плакета на безбедноста“ - 768 
398. Правилник за измени и дополненија на Правилникот 

за начинот на утврдување на износот на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 го-
дина и составување на пресметка на средствата, како и 
за начинот на сведување на податоците за 1985 година 
заради споредување со податоците за 1987 година - 769 

399. Правилник за измени и дополненија на Правилникот 
за звањата, условите за здобивање со звања и овласту-
вањата на членовите на екипажот на бродовите на 
внатрешната пловидба на трговската морнарица на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 774 

400. Решение за определување цените на обрасците на пат-
ните и на другите исправи на државјаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
странците 774 

401. Решение за почетокот на работата на Царинската ис-
постава Аранѓеловац при Царинарницата Белград - 774 

402. Решение за почетокот на работата на Царинскиот ре-
ферат Зрзе при Царинарницата Приштина 775 

403 Одлука за измени и дополненија на Статутот на Заед-
ницата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници 775 

404. Одлука за употреба на средства на Фондот за пензис-
ко и инвалидско осигурување на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници наменети 
за закрепнување на уживателите на пензии во 1987 го-
дина 776 

405. Наредба за височината на трошоците за испитување 
на новосоздадена и странска сорта на земјоделски и 
шумски растенија во огледно поле и лабораторија - 776 

406. Наредба за времето во кое ,воздухопловните приста-
ништа мораат да бидат отворени 777 

Одлука за укинување на член 21 од Правилникот на Основ-
ната организација на здружен труд „Ремонт“ при 
Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ 
во Белград за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците . 780 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста на член 
1 од Уредбата на Сојузниот извршен совет за об- . 
врската за пуштање во промет на определени коли-
чества леб од брашно од типот „850" 780 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 
44 алинеја Б на Самоуправната спогодба за здружува-
ње на Фудбалскиот сојуз на Југославија и член 54 став 
! алинеја 18 на Статутот на Фудбалскиот сојуз на Ју-
гославија — 781 

Исправка на Одлуката за издавање пригодни ковани пари 
по повод 200-годишнината од раѓањето на Вук Сте-
фановиќ Караџиќ 784 
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