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Цека на овој број е 12 дииари. Акон-
тацијата на претплатата за 1981 год. 
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена - Редакција: Улица 
Јована Ристика, бр, 1. Пошт. фах 226. 
- Телефони: централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

169. 
Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 

2 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ-
ТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОИНКСЕНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕ-

СУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

1/ Во Одлуката за условите и начинот на ца-
ринење на стоките за кои не е поднесена докумен-
тација и за случаите во кои не се поднесува ца-
ринска декларација („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/76 и 41/79) во точка 1 по одредбата под 7 точка-
та се заменува со точка и запирка и потоа се дода-
ва нова одредба под 8, која гласи: 

„8) лелови за итни поправки на воздухоплови 
што сообраќаат со странство." 

2. Во точка 3 се додава нова реченица која гла-
си: ,,Увозната царинска декларација, со потребната 
документација, во случаите од точка 1 на одредба-
та под 8 од оваа одлука се поднесува во рок од 90 
дена од денот на подигањето на стоките од ца-
ринарницата 

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

Е п. бр. 96 
19 март 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

170. 
Врз основа на член 34 став 3 од Законот за 

економските и други односи во производството и 
прометот на воопштување и воена опрема („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/79) сојузниот секретар 
за нцродна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА-
ТА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИРМИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА р А Б о т и т е на посредување в о 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ВОО-

РУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

Член 1 
Договорите за вршење на работите на застапу-

вање на странски фирми во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија во надворешно-
трговскиот промет на вооружување и веела опрема 
и договорите за вршење на работите на посредува-
ње во надворешнотрговскиот промет на вооружува-
ње и воена опрема (во натамошниот текст: догово-
рите), што ќе ги склучи Сојузната дирекција Ја 
промет и резерви на производи со посебна намена 
(во натамошниот текст: Сојузната дирекција) по 
овластување на Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана или организација на здружен труд по 
одобрување на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, се регистрираат во посебен регистар на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, што се 
води во Сојузната дирекција. 

Член 2 
Сојузната дирекција, односно организацијата 

на здружен труд, ги доставува договорите до Сојуз-
ниот секретеријат за народна одбрана, во рок од 
30 дена од денот на нивното потпишување, заради 
регистрација. 

. Сојузната дирекција, односно организацијата 
на здружен труд во рокот од став 1 на овој член, 
ги доставува и сите измени и дополненија на дого-
ворите заради регистрација. 

Договорите, односно измените и дополненијата 
на договорите се доставуваат во заверен препис, на 
еден од јазиците и писмата на народите или народ-
ностите на Југославија. -

Преписот и преводот на договорите односно 
преписот и преводот на измените и дополненијата на 
договорите ги заверува овластено лице во Сојузната 
дирекција односно организација на здружен труд. 

Член 3 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе 

ги регистрира договорите, односно измените и до-
полненијата на договорите во рок од 60 дена од 
денот на нивниот прием. 

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
во рокот од став 1 на овој член не стави забелешки, 
ќе се смета дека договорот односно неговите измени 
и дополненија се регистрирани. 

Ако Сојузната дирекција односно организација-
та на здружен труд не постапи според ставените за-
белешки во рок од 60 дена од денот на доставува-
њего на забелешките на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, ќе се смета дека договорите, од-
носно измените и дополненијата на договорите не 
се доставени заради регистрација. 

Член 4 
Во Сојузниот секретаријат за народна одбрана 

ќе се регистрираат само договори што се во сог-
ласност со сојузните прописи со кои се регулира 
застапувањето на странски фирми и посредувањето 
во надворешнотрговскиот промет на вооружување и 
воена опрема. 

Член 5 
Сојузната дирекција, односно организацијата на 

здружен труд, чиј договор е регистриран во Сојуз-
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имот секретаријат за народна одбрана, писмено ќе 
го пријават престанокот на важењето на договорот 
з о рок од 30 дена од денот на престанокот на него-
вото важење, заради евидентирање во регистарот 
од член 1 на овој правилник. 

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

вилник престанува да в а ж и Правиликот за начи-
нот на евидентирањето на договорите за работите 
на застапување на странски фирми во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија за пред-
метите на вооружување и воена опрема („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 13/79). 

Член 7 
ОЕОЈ правилник влегува во сида ,осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист ла 
СФРЈ" . 

Р. в. п. бр. 16 
16 март 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

171. 
Врз основа на член 6 став 7 од Законот за утвр-

дување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот С,Службен лист на СФРЈ" , бр. 63/80), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ СПЕЦИФИКА-

ЦИЈА НА ДОЗНАКИ И ГОТОВИНСКИ УПЛАТИ 
И З В Р Ш Е Н И ВО КОРИСТ НА ЖИРО-СМЕТКАТА, 
ОДНОСНО НА ДЕВИЗНАТА СМЕТКА ВО РОК ОД 
15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ИСТЕКОТ НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИОТ ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ УТВРДУВА 

ВКУПНИОТ ПРИХОД 

Член 1 
Со озој правилник се пропишува, согласно со 

член 6 ст. 3 до 5 на Законот за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот (во н а -
тамошниот текст: Законот), начинот на составување 
спецификација на дознаки и готовински уплати из -
вршени во корист на жиро-сметката, односно на де-
визната сметка во рок од 15 дена од денот на исте-
кот на пресметковниот период за кој се утврдува 
вкупниот приход. 

Член 2 
Спецификацијата од член 1 на овој правилник 

ја составуваат', основни организации на здружен 
труд; работни заедници; земјоделски задруги кои 
во својот состав немаат основни задружни органи-
зации и основни организации на кооперанти; -зана-
етчиски задруги и други задруги; договорни орга-
низации на здружен труд; банки и други ф и н а н -
сиски организации; заедници за осигурување на 
имот и лица и заедници на ризици; погони, односно 
други работни единици во странство за кои се вр-
ш и самостојна пресметка и претпријатија во стран-
ство, односно мешовити претпријатија во странство 
во кои со свои средства учествуваат основни орга-
низации на здружен труд' со преку ,50 96, чин осно-
вачи се основни организации на здружен труд. 

Член 3 
Во спецификацијата на наплатените приходи 

ед член 1 на овој правилник се внесуваат, и тоа: 
1) дознаките и готовинските уплати извршени 

во корист на жиро-сметката во рок од 15 дена од 

денот на истекот на пресметковниот период за кој 
се утврдува вкупниот приход^ под услов дол:жнич-
ко-доверителскиот однос да настанал во-последните 
15 дена на пресметковниот период и дознаката,, од-
носно уплатата да е извршена во рок од 15 дена 
од денот на настанувањето на должничко-доверител-
скиот однос; 

2) готовинското наплати извршени преку бла -
гајна во рок од 15 дена од денот на. истекот н а 
пресметковниот период за кој се утврдува в к у п -
ниот приход, под услов должничко-доверителскиот 
однос да настанал во последните 15 дена од претс-
доетковнлот период и наплатата да е извршена во 
рок од 15 дена од денот на настанувањето на долж-
ничко^до?ерптелскиот однос; 

3) дознаките и уплатите ,по основ на приходите 
остварени со продажба на производи и услуги на 
странски пазар до кра јот на пресметковниот пе -
риод, извршени во корист на девизната сметка, 
односно 'на сметката к а ј банката во рок од 15 дена 
од денот на истекот на пресметковниот период за 
к о ј се утврдува вкупниот приход; 

4) наплатените приходи остварени со изведу-
в а њ е на инвестициони работи во странство, што ќе 
ги остварат погони, односно други работни единици 
во странство за кои се врши самостојна пресметка, 
приходите што ќе ги остварат со своето работење 
претпријатија во странство, односно мешовити 
претпријатија во странство, во кои со свои средства 
учествуваат" основни организации на здружен труд 
со преку 50%, чии основачи се основни организа-
ции нѓа здружен труд — во рок од 45 дена по истекот 
на пресметковниот период за кој се составува пери-
одична сметка, односно во рок од 60 дена по истекот 
на. пресметковниот период за ко ј се составува за -
вршна сметка. 

Член 4 
Банките и другите финансиски организации и 

заедниците за осигурување на имот и лица и заед-
ниците на ризици составуваат спецификација спо-
ред одредбите од огој правилник за ,наплатените 
приходи по основите од член 63 ст. 1 и 2 од Законот. 

Член 5 
Основната организација, работната организаци-

ја, сложената организација на здружен труд, де-
ловната заедница, интерната банка, земјоделската 
задруга, сложената земјоделска задруга, основна-
та задружна организација и основната организаци-
ја на кооперанти преку која се врши остварување 
на заеднички приход, составуваат спецификација 
на наплатените износи по основ на кои се утврду-
ва заедничкиот приход по основите од член 6 ст. 
3 до 5 на Законот. 

Член 6 
Износите на дознаките и готовинеките уплати 

извршени во корист на жиро-сметката, односно на 
девизната сметка и наплатите извршени преку бла-
га јна во рок од 15 дека од денот на истекот на пре-
сметковниот период за кој се утврдува вкупниот при-
ход а по основ од член 6 ст. 3 до 5 на Законот, се вне-
суваат во Образецот С-Спецификација на дознаките 
и готсгвинските уплати извршени во корист на ж и -
ро-сметката, односно на девизната сметка од 
1 до 15 1Ѕ8 година, 
кој е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Член 7 
Образецот С — Спецификација на дознаките и 

готовинските уплати извршени во корист на жиро-
-сметката, односно на девизната сметка од 1 ' 
до 15 198 година, се пополнува врз 
основа на податоците од налогот кој се доставува 
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-ѓон дневниот извод од жиро-сметката, односно на 
девизната сметка и налогот кон дневниот извеш-
тај на благајната. 

Член 8 
На начинот пропишан со ОВОЈ правилник може 

да се состави спецификација на износите кои се 
сметаат за наплатен приход во согласност со од-
редбите на член 6 став 1 од Законот кои втасале на 
жиро-сметката, односно на девизната сметка на таа 
организација по истекот на пресметковниот период, 
како и износите кои се сметаат за наплатен приход 
во согласност со одредбите на член 7 став 2 и чл. 
9 и 10 став 1 од Законот. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на составуваше спецификација на дознаките и 

готовинските уплати втасани на жиро-сметката, 
односно на девизната сметка во рок од 15 дена од 
денот на истекот на пресметковниот период, за тој 
се утврдува вкупниот приход („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/78). 

Член 10 
Овој правилник влегува ве сила наредниот дев 

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

Бр. 1-2645/1 
11 март 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1. на овој 

правилник се задолжителни во целост, ќе се при-
менуваат на пластичните маси што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Б р . 5 0 г 4 0 1 9 / 1 
8 март 1981 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

174. 

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

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

ТИВЕКСПЛОЗНСНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ски стандарди за противексплозиска заштита кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Противексплозиска заштита. 
Класификација да експлозивни гасо-
ви и парен — — — — — — 

2) Противексплозиска заштита. 
Зони на опасност на просторите за-
грозени од експлозивни смеси на га-
сови и Парен — — — — -т — 

3) ТТротивексплозиска заштита/ 
Општи барања за конструкција на 
противексплозиски заштитени елек-
трични уреди наменети за употреба 
во просторите загрозени од експло-
зивна атмосфера — — 

4) Противексплозиска заштита. 
Определување на минимална струја 
на палањето - - - - - - JUS N.S8.041 

5) Противекспло-зиска заштита. 
Испитување на изолационист мате-
ријал - - - - - — — - - JUS N.S8.051 

6) Противексплозиска заштита. 
Класификација на изолационист ма-
теријал — 

7) Противексплозиска заштита. 
,Непродорен оклоп. Општи технички 
услови — — — — — — — 

8) Против експлозиска заштита. 
Непродорен оклоп. Испитување — JUS N.S8.121 

9) Противексплозиска заштита. 
Непродорен оклоп. Експлозивна смеса 
за испитување на цробојно палење - JUS N.S8.143 

JUS N.S8.003 

JUS N.S8.007 

- JUS N.S8.011 

- - - - - - JUS N.S8.052 

JUS N.S8.101 

10) Противексплозиска заштита: 
Вид на заштита „Зголемена сигур-
ност". Општи технички услови — — JUS N.S8.201 

11) Противексплозиска заштита. 
Вид на заштита „Зголемена сигур-
ност". Испитување - - - - - JUS N.S8.221 

12) Посебни услови за мотори во 
зголемена сигурност — — — — JUS N.S8.244 

13) Противексплозиска заштита. 
Вид на заштита „Самосигурност". — JUS N.S8.301 

14) Противексплозиска заштита. 
Испитување на самосигурносни и 
придружени уреди — — - — — JUS N.S8.321 

15) Противексплозиска заштита. 
Полнење со цврсти материјали — — JUS. N.S8.40( 

16) Противексплозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди за-
штитени со цврсти материјали - — JUS N.S8.421 

17) Противексплозиска заштита. 
Нурнување во течност — - - - JUS N.S8.501 

18) Противексплозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди 
што се заштитени со нурнување во 
течност - - - - - - - - JUS N.S8.521 

19) Противексплозиска заштита. 
Натпритисок - - - - - - - JUS N.S8.601' 

20) ПротивекспЛозиска заштита. ' 
Испитување на електрични уреди во 
заштита со натпритисок — — — JUS N.S8.621 

21) Противексплозиска заштита. 
Полнење со песок - - - - - JUS N.S8.70I 

22) Противексплозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди 
што се заштитени со полнење на пе-
сок - - - - - - - - - JUS N.S8.721 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

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

Член 3 
Југословенските стнадарди од член 1 на овоЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се! 
применуваат на противексплозиски заштитени елек-
трични уреди што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

вилник престануваат да важат Правилникот за 
електричните постројки на надземни места загро-
зени од експлозивни смеси („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/67 и 28/70) и Правилникот за кон-
струкција, изработка и испитување на електрични-
те уреди за работа во атмосферата на експлозивни 
смеси („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/68). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди кои ги имаат следните називи и ознака 

1) Експлозиона заштита. Испиту-
вање на изолационен материјал — JUS N.S8.051 

2) Експлозиона заштита. Вид на 
заштита „зголемена сигурност". Оп-
шти технички услови - - - JUS N.S8.20f 
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3) Експлозиона заштита. Вид на 
заштита „зголемена сигурност". Ис-
питување - - - - - - - JUS N.S8.221 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за експћозиона заштита („Службен лист на СФРЈ" 
бр, 17/72); 

4) Противексплозиска заштита. 
Полнење со цврсти материјали — — JUS N.S8.4C1 

5) Противексгшозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди за-
штитени со цврсти материјали — — JUS N.S8,421 

6) Противексплозиска заштита. 
Нурнување во течност — — — — JUS N.S8.501 

7) Противексплозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди 
што се заштитени со нурнување во 
течност - - - - - - - - - JUS N.S8.521 

8) Противексплозиска заштита. 
Натпритисок - - - - - JUS N.S8.601 

9) Противексплозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди и 
заштита со натпритисок - - - JUS N.S8.621 

10) Противексплозиска заштита. 
Полнење со песок - - - - - - JUS N.S8.701 

11) Противексплозиска заштита. 
Испитување на електрични уреди што 
се заштитени со полнење на песок - JUS N.S8.721 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на заштитата на електричните уреди 
од експлозија („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-4574/1 
10 март 1981 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 

стандар дизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

175. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕФА-

БРИКУВАНИ БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Член 1 
Со OBOi правилник се пропишува југословенски-

от стандард за префабрикувени бетонски елементи, 
кој го има следниот назив и ознака: 

Префабрикувани бетонски еле-
менти. Технички услови за изработка 
и вградување - - - - - - - JUS U.E3.050 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1. на овој 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овоЈ 

правилник е задоллѕителен во целост, а ќе се при-
менува на префабрикувани' бетонски елементи што 
ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој' правилник влегува во сила по истекот 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-4587/1 
10 март 1981 година 

Белград 

Директор на 
Сој.узниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р, 

176. 

Врз основа на член 56 во врска со член 64 ста^ 
1 и со член 83 став 1 точка 3 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1 /80 А 
38/80), Советот на Сојузната заедница за работите 
на цените донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕСТУ-
ВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА' 

ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ 

1. Основните и други организации на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници и друпќ 
самоуправни организации и заедници се должна 
во рок од 10 дена од денот на влегувањето во силѕѓ 
на оваа одлука да достават' до Сојузната заедница 
за работите на цените известување за промените наѓ 
цените на производите и услугите од надлежност 
на федерацијата, што почнаа да се применуваат од 
1 јануари 1981 година, односно за цените на тие 
производи.и услуги формирани од 1 јануари 1981 
година до влегувањето во сила на оваа одлука, за-
ради следење. 

2. Известувањето од точка 1 на оваа одлука 
мора да ги содржи податоците од точка 3 став 1 на 
Одлуката за определување на производите и услу-
гите за кои организациите на здружен труд се дол-
жни да доставуваат известувања за цените до Со-
јузната заедница за работите на цените заради сле-
дење („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/81), како и( 
образложение и документација, од кои ќе се видќ 
дека цените на производите односно на услугите сЅ 
формирани со примена и поблиска разработка наѓ' 
критериумите утврдени со Законот за основите нf 
системот на цените и за општествената контрола нас 
цените. 

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

Бр. 1179/1 
25 март 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на Сојуз-
ната заедница за рабон 

тите на цените, 
Илијаз Куртеши, с. Џ 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
З А ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА СТАВ 3 ЧЛЕН 
16 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Основната организација на здружен тр,уд До-
машен пазар „Искра комерц" од Љубљана, со пред-
логот од 23 септември 1980 година, поведе постапка 
пред Уставниот суд на Југославија за оценувале 
на спротпвноста на став 3 член 16 од Законот за 
пазарната инспекоија („Службен весник на СР Ма-
кедонија", Спој 40/73). 

4 Според мислењето на предлагачот, наведената 
Одредба на Законот, со која е определено дека не 

јиоже да се води управен спор против конечно ре-
шение на вторстепениог орган, е во спротивност со 
одредбите на член 9 од Законот за управните спортот 
^,Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), од причина што 

тоа е определено со одредба од републичкиот про-^ 
пие. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, во одговорот на предлогот, наведе дека ос-
порената одредба на Законот не е во СПРОТИВЕНИОТ 
Со точка 2 од став 1 на член 9 од Законот за уп-
равните спорови, од причина што со оспорената 
одредба изречно е определено дека не може да се 
води управен спор против конечно решение и што 

, од став 2 на член 267 од Уставот на СР Македонија 
произлегува дека забрана за водење управен сшф 
ћгоже да се пропише и со републички закон. 

2. Со одредбата од став 1 на член 16 од За-
конот за пазарната инспекција е пропишано дека 
пазарен инспектор ќе донесе решение за одземање на 
разликата во цените, ако организацијата на здружен 

,ТРУД, при купуваЕве или продажба на стоки, не се 
^придржува кон пропишаната цена, која за не^ е 

(^задолжителна според важечките прописи. 
Со оспорената одредба на став 3 од член 16 

јна Законот за пазарната инспекција е пропишано 
фека против конечно решение за примена на мер-

к и т е од став 1 на член 16 од Законот организација 
^а здружен труд не може да поведе управен спор. 

Со одредбата на точка 2 од став 1 на член 9 
од Законот за управните спорови е пропишано дека 
управен спор не може да се води против актите 
донесени во работите во кои, според изречна од-
редГп на Законот, не може да се води управен спор. 

Со оглед на тоа што со оспооената одредба на 
За ѓонот е утврдено дека не може да се води уп-
равен сноп кога се работи за примена на мерките 
од'СТР,В 1 на член 16 од Законот и бидејќи со оспо-
ренртп одредба на изречен начин е определено дека 
во тој случат, не може да се води управен спор 

,против конечно решение, според ставот на Устав-
ниот суд на Југославија, оспорената одредба на став 
3 од член 16 на републичкиот закон не е во спро-
Јгианот со точка 2 од став 1 на член 9 од СОЈУЗНИОТ 
6акоп Согласно со став 2 на член 216 од Уставот 
ра СФРЈ. управен спор може да се исклучи и со 
републички закон. 
1 3 Врз основа на член 375 став 1 точка 2 от 
Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Ус-
^авнн-гг суд на Југославта, Уставниот ^ д аа Југо-

на седницата одржана на 18 февруари 
198ј година, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Основната срѓа низа ти- -
Ја ИЧ здружен Т Р У Д Домашен пазар ,И^коа комерц", 
од Ли Илеана. Уставниот СУД на Југославија да ут-
врди дека став 3 на член 16 од Законот за пазарната 
^итспсггиија е во спротивност со точка 2 од став 1 на 
Член 9 од Законот за управните спорови. 

Уставниот, суд на Југославија ја' донесе овча 
одлука во состав: претседателот на Уставниот суд 
на Југославија Никола Секулиќ и судиите: Мило-
рад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ Владимир 
Криени, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Сшст 
ровски. д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко, д -р 
Арпад Хорват и Мијушко Шибалиќ. 

У. бр. 186/80 
18 февруари 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 125 НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА 
СОЈУЗНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ ВО 

БЕЛГРАД 

1. Со Решение на Уставниот суд на Југославија 
У. број 138/80 од 17 декември 1980 година, по по-
вод иницијативата на Глигор Ралуповски, од Скоп-
је, и Виктор Јерле. од Љубљана, поведена е пос-
тапка за оценување на законитоста на одредбата 
н а ч л е н 125 од Правилникот за работните односи на 
Сојузниот девизен инспекторат во Белград од 20 аа-
рил 1980 година, бидејќи Судот најде дека од оваа 
одредба на Правилникот произлегува дека со неа 
се утврдува престанување на работниот однос на 
работникот независно од тоа дали работникот ги 
исполнува законските услови за престанување на 
работниот однос, и дека се поставува прашањето 
за спротивноста на таа одредба со член 390 на За-
конот за основите на системот на државната упра-
ва и за Сојузниот извршен совет и сојузните орга-
ни на управата. 

2. Со оспорената одредба е пропишано дека 
на пензионираните работници, кои се во работен од-
нос во Сојузниот девизен инспекторат, им преста-
нува работниот однос по истекот на 6 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Давателите на иницијативата во своето барање 
наведоа дека со примената на оспорената одредба 
им се налага престанување на работниот однос на 
сите пензионери кои засновале работен однос во 
Сојузниот девизен инспекторат, иако, по сила на 
Законот, не се стекнале услови за престанување на 
нивниот работен однос. 

Сојузниот девизен инспекторат не даде одгс^ 
вор на решението на Судот за поведување на пое^ 
тапката. 

3. Уставот на СФРЈ, во член 159 став 6, пропи-
шува дека на работникот може да му престане ра-
ботниот однос само под условите и на начинот што 
се утврдени со закон. 

Законот за основите на системот на државна-
та управа и за Сојузниот извршен совет и сојуз-
ните органи на управата во потполност го регули-
ра институтот за засновање и престанување на ра-
ботниот однос на работник во сојузен орган на уп-
равата, односно во сојузна организација. 

Во член 390 став 1 Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извр-
шен совет и сојузните органи на управата е утвр-
дено дека да работникот м.у престанува работниот 
однос во сојузен орган на управата, односно во со-
јузна организација, по сила на законот, кога ќе на-
полни 40 години стаж на осигурување и 60 години 
од животот (маж), односно 35 години стаж на оси-
гурувал,е и 55 години од животот (жена), а најм-
ногу 65 години од животот (маж), односно^ 6(1 
години ЈОД животот (жена), и најмалку 15 години 
стаж на осигуруваше. 
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4, Овенува јќи ја законотиста на оспорената од-
редба, Уставниот суд на Југославија утврди дека 
Сојузниот девизен инспекторат, пропишувајќи го 
престанувањето на работниот однос на работник во 
Инспекторатот, на начинот уреден со наведената 
одредба, го пречекорил овластувањето од член 390 
на Законот, бидејќи установил престанување на 
работниот однос на работникот независно од тоа 
дали р а б о т н и к о т ги исполнува законските услови 
за престанување на работниот однос. 

Б р з основа на член "375 став 1 точка 3 од Уста-
вот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата одржана на 18 февруари 1981 година, до-
несе 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 125 од Правил-

никот за работните односи на Сојузниот девизен 
инспекторат во Белград. 

Устав илот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука бо состав: претседател на Судот Никола 
Секулиќ, и судии: Милорад Достаниќ, д-р Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Славко Кухар, д -р 
Арпад ,Хорват, Владимир Кривиц, Боислав. Ракиќ, 
Јаким Спировски, д-р ^ о ^ ф . Трајковиќ и Мијушко 
Шибалиќ. 
' У. бр, 133/80 
18 февруари 1Ѕ81 година' 

Белград 
Претседател 

на 'Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за- наз-
начување директор на Сојузниот завод за статис-
тика, објавен ,во „Службен лист на СФРЈ", бр. 13/81, 
се поткрдла долунаведенаса грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Во текстот на Решението наместо зборовите: 
„Франто 1Сомел" треба да стои „Франта Комел". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград 17 март 
Т981 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 

деновите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сотузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр.' 23/78), СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За советник на СОЈУЗНИОТ секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа се назна-
чува Младен Радиќ, раководител на трупа во Со-
јузниот секпетаг-и 1 ат за правосудство и организа-
ција на со-јузгтхчта управа. 

С. п. п. бр. 12 
12. март 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 236 став 1 от Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен сорст и со̂ узЈгШте органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ"4, бр 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Н А З Н А Ч У В А ^ Д Ш Р ^ Т О Р НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

За директор на ^ л у з н а т а дирекција за резер-
ви на дрехранб'они производи се назначува Сокол? 
Нимани, дос-ггргк-н помошник на претседателот" на 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

С п. п. бр. 152 
12 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОВ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
на трговија се назначува Ж а р к о Танасиќ началник 
на одделение во Сојузниот секретеријат за надВо^ 
решна трговија. 

С. п. п. бр. 184 
12 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен соиет и сој,узните органи на ул^ 
равата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ТО^^ТОР НА СОЈУЗНАТА' 
Д ИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

За директор на Сојузната дирекциј,а за резерви 
на индустриски - производи се назначува Момчило 
Влаховиќ, порано претседател на Стопанската к о -
мора на СР Црна Гора. 

С. п. п. бр. 233 
5 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р, 
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Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и - за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТ-

РИСКИ ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува, од должноста директор на Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски произ-
води Милош Ми лаковиќ, поради истекот на про-
пишаниот период во 'вршењето на таа функција.. 

Именуваниот се става на располагање во смис-
ла на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузите органи на управата. 

С. п. п. бр. 234 
5 март 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

Впз немора на член 244 став 1 од Законот зз 
основите на системот на државната управа и за 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и сојузните органи на 
упппо.ато („Службен лист на СФРЈ" бр, 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на сојузниот секретар за финансии 
се назначува Душан Љубоевиќ, началник на одде-
ление во Сојузниот секретеријат за финансии. 

С. п. п. бр, 262, 
12 маот 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

потпретседател. 
д-р/ Иво Марган, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решна трговија се назначува Алија Башиќ, досега-
шен помошник, на сојузниот секретар за надвореш-
на трговија. 

С п. п. бр. 263 
12 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на сојузниот секретар за финан-
сии се назначува Душан Кариќ, виши советник на 
Југословенската извозна и кредитна банка во Бел-
град. 

С . п . а бр. 261 
12 март 1981 година, 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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