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909. 
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 СТАТИСТИЧКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за статистичките истражувања од интерес за цела-
та земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 19 ноември 1986 година. 

П бр. 632 
19 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 
Во Законот за статистичките истражувања од интерес 

за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73 и 
9/76), член 1 се менува и гласи: 

„Со овој закон се уредуваат: вршењето на статистич-
ки истражувања од интерес за целата земја, објавувањето 
и давањето на статистички податоци што произлегуваат 
од меѓународните обврски и соработка со соодветните ме-
ѓународни организации". 

Член 2 
По член 1 се додава нов член 1а, кој гласи: 

„Член 1а 
Со статистичките истражувања од интерес за целата 

земја (во натамошниот текст: статистичките истражува-
ња) се обезбедуваат во општествениот систем на информи-
рање податоци и информации за состојбата во одделни 
области на општествениот живот, состојбата и движењето 
на населението, економските а други појави и други пода-
тоци и информации од интерес за субјектите на општес-
твениот систем на информирање на територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Статистичките истражувања од став 1 на овој член се 
утврдуваат со програма на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја, што ја донесува Собранието на 
СФРЈ. 

Со програмата на статистичките истражувања се 
обезбедува, во согласност со единствениот систем, исклу-
чување на повеќекратното присобирање на идентични 
податоци и информации." 

Член 3 
Член 2 се менува и гласи: 
„Статистичките истражувања, во смисла на овој за-

кон, опфаќаат: утврдување на методолошката основа на 
статистичките истражувања (дефиниции на Статистичките 
единици, обележја и модалитети и нивна класификација и 
избор на методите за истражување); утврдување на орга-
низационите и методолошките инструменти на статистич-
ките истражувања (изработка на упатства, обрасци и упат-
ства за работа, постапка за идентификација на статистич-
ките единици и др.); собирање, контрола, обработка и об-
јавување на статистичките податоци и информации и из-
работка на информации и статистички анализи." 

Член 4 
Член 4 се менува и гласи: 
„Податоците и информациите добиени со статистич-

ки истражувања се јавни и под еднакви услови им се до-
стапни на сите субјекти на општествениот систем на ин-
формирање, освен податоците што претставуваат држав-
на, воена, деловна или службена тајна." 

Член 5 
Член 5 се менува и гласи: 
„Статистичките истражувања ги организираат и 

вршат сојузната организација за статистика и надлежните 
органи во републиката и во автономната покраина. 

Статистички истражувања организираат и вршат, во 
рамките на својот делокруг, и сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на правосудството и организаци-
јата на сојузната управа, Народната банка на Југославија, 
Службата на општественото книговодство на Југославија, 
сојузната организација надлежна за работи на вработува-
њето, сојузната организација надлежна за работи на 
здравствената заштита, Сојузот на заедниците за пензиско 
и инвалидско осигурување на Југославија и Сојузот на за-
едниците за здравствено осигурување и здравство на Југо-
славија. 

Статистичките истражувања за вооружените сили и 
за појавите што се од интерес за вооружените сили ги ор-
ганизира и врши Сојузниот секретаријат за народна од-
брана." 

Член 6 
Член 6 се менува и гласи: 
„Статистички истражувања се вршат врз основа на 

единствената методологија за присобирана, обработка и 
објавување на податоци и информации и на единствени 
статистички стандарди (дефиниции, номенклатури, класи-
фикации). 

Во организацијата и вршењето на статистичките ис-
тражувања се применуваат стандардите на општествениот 
систем на информирање. 
ј Во извршувањето на работите од став 1 на овој член 
соодветните служби за информирање се должни меѓусебно 
да соработуваат." 
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Член 7 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
Единствената методологија за статистички ис-

тражувања ја утврдува сојузната организација надлежна 
за работи на статистиката. 

Методологијата на одделните статистички ис-
тражувања, во рамките на својот делокруг ги утврдуваат: 
сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти, сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
правосудството и организацијата на сојузната управа, На-
родната банка на Југославија, Службата на општествено-
то книговодство на Југославија, сојузната организација 
надлежна за работи на вработувањето, сојузната организа-
ција надлежна за работи на здравствената заштита, Соју-
зот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување 
на Југославија, Сојузот на заедниците за здравствено оси-
гурување и здравство на Југославија и Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Единствени статистички стандарди утврдува сојузна-
та организација надлежна за работи на статистиката, а за 
одделните статистички истражувања што ги спроведуваат 
во рамките на својот делокруг - органите и организациите 
од став 1 на овој член. 

Решението за единствената методологија и решение-
то за единствените статистички стандарди се објавуваат 
во „Службен лист на СФРЈ". 

Основните начела и начинот на примената на един-
ствените класификации од поширок општествен интерес 
(класификации на дејностите, стоките и услугите и др.) 
што се користат и во статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја, се уредуваат со сојузен закон. 

Класификациите од став 5 на овој член, со стандар-
дните називи и шифри, Уи пропишува Сојузниот извршен 
совет." 

Член 8 
Во член 14 став 2 зборовите: „директорот на Сојузни-

от завод за статистика", се заменуваат со зборовите: „фун-
кционерот кој раководи со сојузната организација над-
лежна за работи на статистиката,". 

Член 9 
Во член 20 став 2 зборовите: „директорот на Сојузни-

от завод за статистика", се заменуваат со зборовите: „фун-
кционерот кој раководи со сојузната организација над-
лежна за работи на статистиката,". 

Член 10 
Во член 21 став 1 зборовите: „од 1.000 до 50.000" се 

заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 500.000". 
Во став 2 по зборовите: „ќе се казни" се додаваат збо-

ровите: „за прекршок", а зборовите: „од 500 до 10.000" се 
заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 100.000". 

Во став 3 по зборовите: „ќе се казни" се додаваат збо-
ровите: „за прекршок". 

Член 11 
Во член 22 зборовите: „од 100 до 1.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 500 до 10.000". 

Член 12 
Во член 7 став 1, член 8 став 1, член 9, член 12 став 1, 

член 14 став 2, член 17 став 1, чл. 18, 19 и член 20 став 2 
зборовите: „овластените сојузни органи и организации", 
се заменуваат со зборовите: „органите и организациите од 
член 5 став 2 на овој закон,". 

Во чл. 7, 9, 16, 17, 18 и 19 зборовите: „Сојузниот завод 
за статистика" се заменуваат со зборовите: „сојузната ор-
ганизација надлежна за работи на статистиката". 

Член 13 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ да утврди пречис-

тен текст на Законот за статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФЈР". 

910. 
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 ПРОГРАМАТА 
НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА 
НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА 
ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛГВАД ДО ЈУГО-
СЈШВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за Програмата на третата ета-

па на работите и набавката на опрема за обезбедување га-
барити на пловниот пат на Дунав од Белград до југосло-
венско-унгарската граница во периодот од 1986 до 1990 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 19 ноември 1986 година. 

П бр. 641 
19 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИ-
ТЕ И НАБАВКАТА НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ГАБАРИТИ НА ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛ-
ГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИ-

ЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата на третата 

етапа на работите и набавката на опрема за обезбедување 
габарити на пловниот пат на Дунав од Белград (1168 кт) 
до југословенско-унгарската граница (1433 кт) во пери-
одот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Про-
грамата), за чие извршување со посебен сојузен закон се 
обезбедени средства во износ од 2.742,836.000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат во 

согласност со одредбите на овој закон и со Програмата, 
која е негов составен дел. 

Член 3 
Програмата опфаќа: 
1) изградба на хидротехнички објекти со кои се обез-

бедуваат утврдените габарити на пловниот пат за безбед-
на пловидба на 17 сектори на Дунав - 2.192,571.000 дина-
ри; 

2) истражни работи (теренски истражни работи и из-
работка на хидраулички студии) - 26,724.000 динари; 

3) снимање на теренот - 103,926.000 динари; 
4) следење развојот на морфолошките промени -

17,815.000 динари; 
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5) студиски работи (прогноза на ефектите од проекти-
раните водоградби и анализа на ефектите од изведените 
водоградби) - 26,859.000 динари; 

6) изработка на проектно-техничка документација -
57,076.000 динари; 

7) изградба на специјализиран© пловило за контрола 
и следење на состојбата на пловниот пат и негово опрему-
вање со геодетски и други инструменти - 160,000.000 дина-
ри, од што во девизи 45,000.000 динари; 

8) технички и други подготовки за изведување на ра-
ботите - 157,865.000 динари. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, може да врши измена на намената на средствата 
утврдени во став 1 на овој член. 

Член 4 
За спроведување на Програмата се грижи Установата 

за одржување на внатрешните пловни патишта (во ната-
мошниот текст: Установата). 

Дел од работите од Програмата што Установата не 
може да ги изврши, ќе им се отстапат на специјализирани 
организации на здружен труд. 

Надзор над работите што според Програмата ги из-
ведува Установата врши сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските, а надзор над ра-
ботите што ги изведуваат специјализирани организации 
на здружен труд врши Установата. 

Член 5 
За извршувањето на работите и за потрошокот на 

средствата за финансирање на Програмата, Установата е 
должна на Собранието на СФРЈ, секоја година до 31 март, 
да му поднесе извештај. 

Член 6 
Објектите за безбедност на пловидбата изградени во 

согласност со Програмата се средства вр општествена 
сопственост што се користат за извршување на задачите и 
работите на сојузните органи. 

За редовното одржување и функционирање на објек-
тите од став 1 на овој член, во согласност со нивната наме-
на, се грижи Установата. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА 
НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА 
ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГО-
СЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Програмата на третата етапа на работите и набавка-
та на опрема за обезбедување габарити на пловниот пат 
на Дунав од Белград (1168 кт) до југословенско-унгарска-
та граница (1433 кт) во периодот од 1986 до 1990 година, 
опфаќа: 

1) изградба на хидротехнички регулациони објекти, 
крајбрежни насипи, паралелни градби, напери и прегради; 
теренски истражни работи со кои се утврдуваат постигна-
тите габарити на пловниот пат; хидрометриски и псамо-
лошки мерења и изработка на хидраулични студии за по-
стигнатите ефекти и подобрување на техничките решени-
ја; теренски снимања на подлогите за изработка на инвес-
тиционо-техничка документација; следење на развојот на 
морфолошките промени во пловниот пат пред и по из-
вршените регулациони работи; студиски работи; анализи 
на ефектите од изведените регулациони градби и прогнози 
на ефектите од проектираните технички решенија и изра-
ботка на инвестиционо-техничка документација и изведу-
вачки проекти, на следните сектори: 

- Бездан-Казук, од 1425,20 до 1422,20 кт , во должина 
од 3.000 т ; 

- Сига-Казук И, од 1409,00 до 1405,20 кт , во 
должина од 4.000 т ; 

- Апатин, од 1405,00 до 1400,00 кт , во должина од 
5.000 т ; 

- Вемељ-Петреш, од 1394,00 до 1384,70 кт , во 
должина од 9.300 т ; 

- Аљмаш, од 1382,00 до 1379,00 кт , во должина од 
4.000 т ; 

- Стаклар, од 1374,50 до 1369,50 кт , во должина од 
5.000 т ; 

- Ердут-Богоево, од 1369,50 до 1360,50 к т во 
должина од 9.000 т ; 

- Даљ, од 1359,00 до 1350,00 к т во должина од 9.000 
т ; 

- Савуља, од 1350,00 до 1347,80 к т во должина од 
2.200 т ; 

- Мохово, од 1320,00 до 1.308,00 кт , во должина од 
12.000 т ; 

- Баноштор, од 1277,50 до 1267,50 кт , во должина од 
10.000 т ; 

- Футог, од 1267,50 до 1261,50 кт , во должина од 
6.000 т ; 

- Нови Сад, од 1253,50 до 1250,00 кт , во должина од 
3.500 т ; 

- Бешка, од 1235,50 до 1228,60 кт , во должина од 
7.500 т ; 

- Сланкамен, од 1228,00 до 1207,00 кт,во должина од 
21.000 т ; 

- Прелив, од 1207,00/до 1194,00 кт , во должина од 
13.000 т ; 

- Белјарица-Белград, од 1184,50 до 1180,00 кт , во 
должина од 4.500 т , и од 1173,00 до 1163,00 кт , во 
должина од 10.000 т ; 

2) изградба и опремување со геодетски и други ин-
струменти на специјално пловило за контрола и следење 
на физичката состојба на пловниот пат; 

3) работи на техничките и други подготовки за реали-
зацијата на работите предвидени со Програмата; 

911. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на 

времето („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА 
ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ И МО-
МЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНОЕВРОП-

СКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Летното сметање на времето во 1987 година почну-

ва на 29 март во 2 ћ 00 мин 00 е, така што со поместување-
то за еден час напред времето во 2 ћ 00 мин 00 е се смета 
како 3 ћ 00 мин 00 е. 

. 2. Летното сметање на времето во 1987 година се за-
вршува на 27 септември во 3 ћ 00 мин 00 е, така што со по-
местувањето за еден час наназад времето во 3 ћ 00 мин 00 
е се смета како 2 ћ 00 мин 00 е. 

3. Часот кој на 27 септември 1987 година, поради по-
местувањето за еден час наназад, се појавува двапати меѓу 
2 ћ 00 мин 00 е и 3 ћ 00 мин 00 е, се означува првиот пат ка-
ко час 2 А, а вториот пат како час 2 Б. 

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

Е. п. бр. 465 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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912. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО 

НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Во цените за нафтени деривати формирани во сог-
ласност со Одлуката за давање согласност на цените на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/86, 58/86 и 62/86) - (во натамошниот текст: Одлуката) 
се вклучени износите за посебни намени во согласност со 
прописот, и тоа за: 

Дин/1 

1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 0,111 
2) плинско масло - дизел-гориво: 

- Д-1 0,123 
-Д-2 0,126 
-Д-3 0,128 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 0,126 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 0,126 

Дин/к§ 

5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 0,150 
6) млазно гориво 0,150 
7) течен гас 0,150 
8) авио-бензин 0,150 

2. На цените за нафтени деривати формирани во сог-
ласност со Одлуката се додава износот за посебни намени, 
во согласност со самоуправната спогодба на организации-
те на здружен труд што се занимаваат со промет на нафте-
ни деривати и организациите на.здружен труд што се за-
нимаваат со увоз на нафтени деривати, и тоа за: 

1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 
2) гасно масло - дизел-гориво: 

-Д-1 
- Д - 2 
-Д-3 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 

5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

Дин/1 

3,444 

1,492 
1,504 
1,512 
1,504 
1,504 

Дин/к§ 

1,100 
0,600 
0,600 
0,600 

Износот од 2 динари по литар производ од одредбата 
под 1 и од 1 динар по литар производ од одредбите под 2, 
3 и 4 и износот од 0,50 динари по килограм од одредбата 
под 5 став 1 на оваа точка ќе се користи за набавка на на-
фта за потребите на сојузните стоковни резерви. 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната ди-
рекција за стоковни резерви кај Службата на општествено-
то книговодство до 20 во месецот за претходниот месец. 

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 
одредба под 2 став 2 и став 2 одредби под 4 и 5 од Тарифа-
та на основниот данок на промет која претставува соста-
вен дел на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 
15/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен 

I труд што се занимаваат со производство на леб во пекар-

ници на течни горива и организациите на здружен труд -
топлани на мазут не ги уплатуваат износите од став 2 на 
оваа точка. 

3. На цените за нафтени деривати формирани во сог-
ласност со Одлуката се додава износот за посебни намени, 
во согласност со прописите на надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници, и тоа за: 

Дин/1 

1) моторен бензин (МБ-86,.МБ-98 и БМБ-95) 0,178 
2) плинско масло - дизел-гориво: 

-Д-1 0,203 
- Д-2 0,208 
-Д-3 0,211 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 0,207 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 0,207 

Дин/к§ 
5) течен гас 0,300 

4. На цените за нафтени деривати формирани во сог-
ласност со Одлуката се додава надомест за патишта, во 
согласност со прописите на надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 12,785 
- МБ-98 12,550 
- БМБ-95 12,550 

2) гасно масло-дизел-гориво 
- Д - 1 12,696 
- Д - 2 12,864 
-Д-з 13,102 

5. На цените за моторни бензини МБ-86, МБ-98 и 
БМБ-95, дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3, формирани во сог-
ласност со Одлуката, се додава надомест за патишта во 
согласност со соодветен договор и пропис на надлежниот 
орган на републиката односно надлежниот орган на авто-
номната покраина, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
Дин/1 

1) моторен бензин: 
-МБ-86 6,500 
- МБ-98 6,721 
- БМБ-95 6,721 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д - 1 2,500 
-Д-2 2,500 
- д - з 2,500 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со дого-
ворот на републиките и автономните покраини, ќе се ко-
ристат за повлекување и отплатување на странски креди-
ти за развој на сообраќајот, енергетиката и основното зем-
јоделско производство. 

6. На цените за моторни бензини МБ-86, МБ-98 и 
БМБ-95, формирани во согласност со Одлуката, се додава 
надомест за патишта во согласност со соодветен договор 
и пропис на надлежниот орган на републиката односно 
надлежниот орган на автономната покраина, и тоа за: 

моторен бензин: 
- МБ-98 
- МБ-98 
- БМБ-95 

Дин/1 
5,00 
5,00 
5,00 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за 
повлекување на странски кредити од меѓународни финан-
сиски организации за развој на магистралните патишта и 
ќе се уплатуваат на посебна сметка кај надлежната служба 
на општественото книговодство во републиката и авто-
номната покраина до 20 во месецот за претходниот месец. 
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7. На цените на нафтените деривати, формирани во 
согласност со Одлуката се додаваат износите, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д - 1 
- Д - 2 
- Д - 3 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 

5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и 
ТНС) 

Дин/1 

10,150 
9,000 
9,000 

4,300 
4,200 
4,200 
4,700 
4,650 

2,310 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени 
деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата 
на општественото книговодство до 20 во месецот за прет-
ходниот месец. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени 
деривати ќе ја уплатуваат на сметката од став 2 на оваа 
точка позитивната разлика настаната по пребивањето на 
позитивните и негативните ефекти, и тоа: по основ на раз-
ликата во цената на нафтата и нафтените деривати на за-
лихи, зголемените транспортни трошоци остварени во су-
воземниот пат во однос на водениот пат, разликите поме-
ѓу стварните цени на нафтата и цените на нафтата од точ-
ка 1 на Одлуката за определување на највисокото ниво на 
цените за нафта и нафтени деривати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/86) и цените формирани во согласност со 
Одлуката и разликите помеѓу цените на нафтените дери-
вати на домашниот пазар и цените франко Југословенска 
граница остварени во извозот на тие нафтени деривати. 

Средствата од ст. 1 и 3 на оваа точка, согласно со са-
моуправната спогодба што ќе ја склучат организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство на на-
фтени деривати, организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со прометот на нафтени деривати, организации-
те на здружен труд што се занимаваат со увозот на нафта 
односно нафтени, деривати, Организацијата на здружен 
ТРУД Југословенски нафтовод и банките што го следат 
увозот на нафтата и по налозите на Народната банка на 
Југославија, ќе се користат: 

1) за покритие на трошоците на краткорочните 
странски кредити за увоз на нафта и нафтени деривати, во 
согласност со енергетскиот биланс на Југославија и на 
курсните разлики настанати во врска со работи на увозот 
на нафта што се вршат како наплата на стоки и услуги из-
вршени од страна на организациите на здружен труд од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) за покритие на разликата во цената, на додатните 
транспортни трошоци и на додатните манипулативни 
трошоци, настанати по основ на позајмување на нафтени 
деривати од стоковните резерви до 31 декември 1985 годи-
на; 

3) за покритие на обврските настанати до 31 март 
1985 година по основ ка одредбите од став 3 точка 10 на 
Одлуката за начинот на формирање на цените за нафта и 
нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/85) до 
нивното намирување; 

4) за покритие на курсните разлики по странските 
кредити што за изградба на југословенскиот нафтовод ги 
користела Организацијата на здружен труд Југословенски 
нафтовод; 

5) за покритие на курсните разлики настанати со ко-
ристење на аванси за изведување на инвестициони работи 
и на средства од сметките на консигнаторите за плаќање 
на увозот на нафта во периодот од 28 февруари до 31 де-
кември 1980 година и за покритие на трошоците на обно-

вените краткорочни странски кредити и на депозитите за 
увоз на наф+га и нафтени деривати во 1981 година. Курсни-
те разлики по овој основ се признаваат до 31 декември 
1983 година; 

6) за покритие на курсните разлики настанати по ос-
нов на одлагање на отплатите на краткорочните странски 
кредити што, согласно со Циришката спогодба се од-
ложени во периодот од 27 март до 25 ноември 1983 годи-
на, односно во периодот од 17 јануари 1983 година до ко-
нечната отплата согласно со Договорот за краткорочните 
кредити што на 9 септември 1983 година го склучила На-
родната банка на Југославија со странски комерцијални 
банки; 

7) за покритие на курсните разлики настанати од де-
нот на користењето на девизите на други организации на 
здружен труд за плаќање на увозот на нафта и нафтени де-
ривати во 1981 година до денот на купувањето на девизи 
за враќање на организациите на здружен труд односно до 
денот на динарското плаќање на тие организации; 

8) за покритие на негативните ефекти по пребивањето 
на средствата согласно со став 3 од оваа точка. 

8. На цените на нафтените деривати формирани во 
согласност со Одлуката се додава износот за враќање на 
царината и на другите увозни давачки во корист на орга-
низациите на здружен труд што извезуваат, и тоа на цени-
те: 

Дин/1 
1) на моторен бензин: 

- МБ-86 39,651 
- МБ-98 44,787 
- БМБ-95 47,569 

2) на гасно масло-дизел—гориво: 
- Д-1 41,926 
- Д-2 41,683 
- Д - 3 41,470 

3) на масло за ложење екстра лесно (ЕЛ) 17,932 
4) на масло за ложење лесно специјално (ЛС) 17,703 

5) на масло за ложење: Дин/к§ 
- лесно (Л) 7,676 
- средно (С) 6,831 
- средно, нискосулфурно (СНС) 6,959 
- тешко (Т) 5,906 
- тешко, нискосулфурно (ЈНС) 5,895 

6) на млазно гориво 7,498 
7) на течен гас 3,672 
8) на примарен бензин 1,822 
9) на битумен 4,046 
10) на авио-бензин 10,653 
11) на базно масло 10,506 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати и организациите на здружен труд што вршат не-
посредна продажба на нафтени деривати, се уплатуваат на 
посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на надворешната трговија кај Службата на оп-
штественото книговодство до 20 во месецот за претходни-
от месец. 

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 
одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот данок на про-
мет, организациите на здружен труд што се занимаваат со 
производство на леб во пекарници на течни горива и орга-
низациите на здружен труд - топлани на мазут, не ги упла-
туваат износите од став 1 на оваа точка. 

9. На цените на нафтените деривати формирани во 
согласност со Одлуката се додава износот за истражувања 
на нафта и гас и за разработка на наоѓалишта на нафта, и 
тоа на цените: 

1) на моторен бензин: 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

Дин/1 

6,751 
8,090 
9,763 
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Дин/1 
2) на гасно масло-дизел-гориво: 

- Д-1 6,901 
- Д-2 6,708 
- Д - 3 6,519 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 7,372 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 7,281 
5) течен гас 3,430 
6) примарен бензин 4,131 
7) битумен 1,735 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати и организациите на здружен труд што вршат не-
посредна продажба на нафтени деривати ги уплатуваат на 
посебна сметка кај Службата на општественото книговод-
ство на Југославија до 20 во месецот за претходниот ме-
сец. 

Средствата од став 1 на оваа точка се користат за на-
мените од тој став за финансирање на заедничката програ-
ма за истражување на нафта и гас во земјата и во стран-
ство што организациите на здружен труд што се занима-
ваат со производство и промет се должни да ја донесат 
најдоцна до 30 јуни 1987 година. 

Средства од став 1 на оваа точка сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на енергетиката им ги одоб-
рува на организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство односно со истражување на нафта и гас, 
сразмерно со нивните финансиски вложувања во тие ис-
тражувања во претходната година и во првото полугодие 
текуштата година, а врз основа на податоците на Општо-
то здружение на организациите на нафтеното стопанство 
на Југославија. До усвојувањето на заедничката програма 
за истражување на нафта и гас во земјата и во странство 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на енер-
гетиката ќе одобрува исплата на средствата од став 1 на 
оваа точка во височина од 90%. 

10. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и 
БМБ-95 и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2, Д-3, 
формирани во согласност со Одлуката се додава надомест 
за развој на рудниците за јаглен во износ од 1,20 динари 
по еден литар; на цените на маслото за горење екстра лес-
но (ЕЛ) и на маслото за горење лесно специјално (ЛС) 
формирани во согласност со Одлуката - износ од. 2,20 ди-
нари по еден литар; а на цените на другите масла за горе-
ње (Л, С, СНС, Т и ТНС) формирани во согласност со Од-
луката - износ од 0,60 динари по еден килограм. 

Ако другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 
служат како технолошко гориво, на цените на тие масла 
формирани во согласност со Одлуката се додава надомест 
за развој на рудниците за јаглен во износ од 0,25 динари 
по еден килограм. 

Под други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) што 
служат како технолошко гориво, во смисла на став 2 од 
оваа точка, се подразбираат масла за горење што се тро-
шат за технолошки цели во следните процеси: во произ-
водството ца сурово железо во високи печки; во производ-
ството на челик во Сименс-Мартинови печки; во произ-
водството на алуминиумот - во сите фази (во процесот на 
расчленување на боксит со помош на натриум-хидрок-
сид); во процесот на впарување на бази заради добивање 
на глиница; во производството на глиница во фазата на 
калцинација односно печење на алуминиум-хидрат; во 
процесот на одржување на електролитен алуминиум во 
течна состојба на определена температура што се врши во 
собирни печки; во производството на леарски легури во 
алуминиум во собирни печки; во производството на феро-
никел; во производството на цемент; во производството 
на бакренец во пламени печки; за топење на влошки за ра-
финација во топилници на олово, цинк и антимон; во про-
изводството на огноотпорни материјали во ротациони 
печки; во процесот на синтерирање на керамички произво-
ди; за топење на суровини (кварцен песок, доломит, на-
триум-фелдспат, калцинирана сода и др.) во стакларски 

печки; во производството на амбалажно и шупликаво 
стакло; во прехранбената индустрија (производство на 
шеќер и масло за јадење); во индустријата на градежни 
материјали; во термоелектраните на јаглен во кои мазу-
тот се користи за потпала; во термоелектраните - во топ-
лани на мазут со моќност поголема од 30 М\У и во топла-
ни во градовите каде што започнале да работат до 31 де-
кември 1983 година. 

Како доказ дека другите масла за горење (Л, С, СНС, 
Т и ТНС) служат како технолошко гориво во смисла на 
став 2 од оваа точка се поднесува писмена изјава и писме-
на нарачка. 

Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат 
на гасно масло, дизел-гориво Д-2 што земјоделските орга-
низации на здружен труд го набавуваат за погон на своите 
трактори и за земјоделска механизација и трактори и зем-
јоделска механизација на нивните кооперанти - индивиду-
ални производители. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка организациите 
на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени 
деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка во републи-
ката односно автономната покраина во која се врши про-
метот на тие нафтени деривати, а ќе се користат во соглас-
ност со договорот и прописите на републиките и автоном-
ните покраини за развој на рудниците за јаглен во Југосла-
вија. 

Ако големите потрошувачи набавуваат нафтени де-
ривати директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка 
да го уплати на соодветна сметка во републиката односно 
автономната покраина во која се врши крајната потрошу-
вачка на нафтените деривати. 

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

Е.п. бр. 479 
21 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

913. 
Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-изда-

вачката установа Службен лист на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
СФРЈ", И ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 

НА СФРЈ" - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1986 
ГОДИНА 

1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ", за 
1986 година изнесува 6.000 динари, а за „(Службен лист на 
СФРЈ" - Меѓународни договори - 9.000 динари. 

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

Е. п. бр. 470 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател,. 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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914. 
Врз основа на член 373 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), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН И ЗА-
МЕНИК НА ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИП-
ЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
1. Се разрешуваат од должноста член на второстепе-

ната дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет 
Благое Николиќ и заменик на членна таа комисија Д р а к ч е 
Димитриевиќ, 

2. Се именува за член на второстепената дисциплин-
ска комисија при Сојузниот извршен совет Радован Чобе-
љић досегашен заменик на член на таа комисија. 

3. Се именуваат за заменици на членови на второсте-
пената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен со-
вет д-р. Бранислав Милошевиќ, советник на сојузниот сек-
ретар за правосудство и организација на сојузната управа 
и Драгиша Гаиќ, шеф на отсекот - самостоен советник во 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

С. п. п. бр. 1876 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

915. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на со-

јузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/78, 
1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

916. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЦА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГО ОПШТЕС-
ТВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО 

СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на 

организација на здружен труд и на друго општествено 
правно лице да држат девизи во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/85, 19/86 и 33/86), во точка 1 став 1 збо-
ровите: „првокласен коресподент на банката овластена за 
работи со странство", се бришат. 

2. Во точка 2 по одредбата под 4) се додава нова од-
редба под 5), која гласи: 

„5) за плаќањата во врска со реализацијата на рабо-
тите што ги одобриле надлежните сојузни органи во сог-
ласност со одредбите на Одлуката за работите на посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 73/85) - со позитивно мислење на Народната 
бан^а на Југославија за височината на износот и рокот на 
држењето на девизи во странство." 

3. Во точка 3 став 2, во последната реченица зборови-
те: „во валута што не е пропишана" се заменуваат со збо-
ровите: „во локална валута и позитивно мислење на до-
машната овластена банка за бонитетот на странската бан-
ка". 

4. Точка 4 се брише. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 149 
28 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Влатковић, е. р. 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/86), во точка 1 под а по 
потточка 2 се додава нова потточка 3, која гласи: 

„3) Александар Донев, член на Советот на Сојузот на 
заедниците за здравствено осигурување и здравство на Ју-
гославија, како делегат на Сојузот на заедниците за здрав-
ствено осигурување и здравство на Југославија". 

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

Бр. 1054/1-86 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, е. р. 

917. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со 
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на. заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85, 38/86 и 59/86) и Одлуката за остварува-
ње на целите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86 и 
44/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за измена и дополнение на Одлуката 
за условите за користење на примарната емисија во 1986 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/86), одредбата на 
точка 21 се менува, така што да гласи: 
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„21. Банките можат да користат примарна емисија по 
утврдените стапки на реесконтот од оваа одлука врз осно-
ва на дадени кредити на организациите на здружен труд, 
според документацијата што служи како основ за користе-
ње на примарната емисија." 

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

О. бр. 150 
28 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 38 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Работната организација за надворешна трговија во 
Белград, „Југоелектро" пред Уставниот суд на Југославија 
поведе постапка за оценување на уставноста на член 38 
став 1 од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/82, 77/82 и 75/85). Предлагачот смета дека оспорената 
одредба од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување не е во согласност со Уставот 
на СФРЈ, бидејќи паричните надомести по основ на инва-
лидност треба да се остваруваат во заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување, а не - во работната ор-
ганизација во која што работел осигуреникот до настапу-
вањето на инвалидноста. 

2. Со став 1 на член 38 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано 
право на осигуреникот да работи со работно време што 
одговара на преостанатата работна способност, право на 
преквалификација или доквалификација, право на распо-
редување на други соодветни работи односно работни за-
дачи и право на соодветни парични надомести, што ги ос-
тварува во организацијата во којашто работел до настапу-
вањето на инвалидноста, под условите и на начинот што 
се утврдени со самоуправен општ акт на организацијата, 
во согласност со закон. 

3. Со Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување во смисла на член 281 став 1 точ-
ка 6 од Уставот на СФРЈ, се уредуваат основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување. Согласно со таа 
одредба од Уставот на СФРЈ, со Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување е ут-
врдено правото на осигуреникот кај кого, како инвалид на 
трудот, постои преостаната работна способност да работи 
со работно време што и одговара на преостанатата работ-
на способност и тоа право, како и правото на парични 
надомести во врска со остварувањето на тоа право да го 
остварува во организацијата во којашто работел до наста-
нувањето на инвалидноста. Бидејќи Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување ги ут-
врдува само основните права од пензиското и инвалидско-
то осигурување, тој закон не може непосредно да го уреду-
ва прашањето за надомест на трошоците за остварување 
на првото на паричен надомест бидејќи тоа прашање по-
блиску се уредува со одредбите на републичките односно 
одредбите на покраинските закони за пензиското и инва-
лидското осигурување, односно со самоуправните општи 
акти, во согласност со законот. Според тоа, Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигурување 
не е несогласен со Уставот на СФРЈ поради тоа што не 
пропишал надоместување на трошоците што ги има орга-
низацијата на здружен труд при остварувањето на право-

то на нејзин работник на парични надомести што ги ос-
тварува во организацијата по основ на труд со скратено 
работно време. Притоа треба да се има предвид дека спо-
ред одредбите на Законот на СР Србија за пензиското и 
инвалидското осигурување организацијата на здружен 
труд секогаш не ги поднесува трошоците за остварување 
на ова право, туку тие трошоци, во определени случаи, ги 
поднесува и Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 22 октомври 1986 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на 

став 1 од член 38 на Законот за основните права од пензис-
кото и инвалидското осигурување не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

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

во состав: претседател Иван Франко и судиите - Милован 
Бузаџиќ, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Ва-
сил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Мило-
сав Стијовиќ, д-р Александар Фира и Душан Штрбац. 

У бр. 260/86 
22 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 25, 26, 27 И 31 НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБО-
ТАТА, ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ЗА-
ЕДНИЧКИОТ ПРИХОД, ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„ДЕЛО" НА РЕЛАЦИЈАТА НА ФАСАДЕРСКИ РАБО-
ТИ НА ОБЈЕКТОТ ВО УЛИЦА ТРУБНИКОВСКИ ПЕ-

РЕУЛОГ БРОЈ 19 ВО МОСКВА 
1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијати-

вата на Андреј Дебенак од Белград, поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на одредбите од 
чл. 25,27 и 31 од наведената самоуправна спогодба поради 
тоа што со овие одредби е уредено личните доходи на ра-
ботниците на работа во странство да се изразуваат, пре-
сметуваат и исплатуваат во девизи. 

Уставниот суд на Југославија, во текот на постапка-
та, поради тие причини ја прошири постапката и на оце-
нување на уставноста и законитоста на член 26 од Спогод-
бата. 

2. Со оспорените одредби се определени личните до-
ходи на работниците по час и нормативите на работа во 
клириншки долари, со тоа што во тие износи се пресмета-
ни и примањата на работниците по основ на минат труд, 
прекувремена работа, теренски додаток, одвоен живот и 
др. Според овие одредби раководителот на градилиштето 
е обврзан личните доходи на работниците да ги пресмету-
ва во клириншки долари и во динари. 

3. Во одговорот на решението за поведување постап-
ка Работната организација „Дело" истакна дека со оспоре-
ните одредби се уредени стартните основи и нормативите 
на работа за утврдување на личните доходи на работници* 
те во клириншки долари, но дека девизниот дел на лични-
от доход го исплатува непосредно на девизните сметки на 
работниците главниот изведувач на работите Работната 
организација „Напред" - Белград, а Работната организам 
ција „Дело" - само динарскиот дел во височина од 30% од 
личниот доход. Поради тоа што личниот доход на работ-
ниците е утврден во клириншки долари, судот на здружен 
труд со конечна одлука им утврди на работниците и право 
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на наплата на курсната разлика и покрај тоа што со Спо-
годбата е определен т.н. фиксен курс на доларот. Во одго-
ворот е истакнато и тоа дека Работната организација „Де-
ло" не остварила доход на предметниот објект во стран-
ство, па исплатата на наведената курсна разлика би падна-
ла врз товар на текуштиот доход односно врз товар на 
доходот на работниците што работеле во земјата. 

4. Според одредбите на член 259 став 3 од Уставот на 
СФРЈ, секој кој располага со општествени средства врши 
плаќале и други работи на платниот промет на начин оп-
ределен со сојузен закон. 

Со доредбите на член 10 од Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) е уредено си-
те обврски и права и сите работи што гласат на пари, меѓу 
домашни лица, да се изразуваат во динари и да се извршу-
ваат во средства на плаќање што гласат на динари, со тоа 
што исклучоците можат да се уредат само со сојузен за-
кон. 

Со одредбите на член 24 од Законот за изведување на 
инвестициони работи во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/85) е уредено организациите на здружен 
труд што изведуваат инвестициони работи во странство 
да им исплатуваат на работниците, за време на работата 
во странство, личен доход и други лични примања во ди-
нари и во странска валута. 

Бидејќи со оспорените одредби е уредено личниот до-
ход на работниците на работа во странство да се изразува 
во клириншки долари односно во девизи, Уставниот суд 
оцени дека тие не се согласни со Уставот на СФРЈ и со на-
ведените одредби на сојузните закони. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз Основа на член 
375 до Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 
септември 1986 година донесе, со мнозинство на гласови, 

О д л у к а 
Се поништуваат одредбите на чл. 25, 26, 27 и 31 од 

Самоуправната спогодба за организацијата на работата, 
остварувањето и распределбата нз заедничкиот приход, за 
правата и обврските на здружените основни организации 
и работниците на Работната организација „Дело" - Бел-
град на релацијата на фасадерски работи на објектот во 
улица Трубниковски Переулог број 19 во Москва. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател на Судот - Иван Франко и членови на Судот -
Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, Рамадан Вра-
ниќ^ д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Слав-
ко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стијовић д-р Јосиф Трајковиќ и Душан 
Штрбац. 

У-бр. 91/86 
18 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија. 
Иван Франко, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА 
ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 37 ДО 50 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ И ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ГЕОЛОШКИ ИНСТИ-

ТУТ" ВО БЕЛГРАД 

1. Основниот суд на здружениот труд во Белград по-
веде постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите на чл. 37 ДО 50 од Правилникот за меѓусеб-
ните односи и за личните доходи на работниците на рабо-
та во странство, што го уредуваат правото на работници-
те на наплата на надоместот на личниот доход во девизи. 

Поради тие причини работникот Славко Цветковиќ 
даде иницијатива за поведување постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на наведените одредби. 

2. Со оспорените одредби на чл. 44, 45, 48, 49 и 50 од 
Правилникот е уредено, меѓу другото, правото на работ-
ниците на работа во странство на годишен одмор платен 
во девизи, сразмерно со времето поминато на работа во 
странство, и правото на надомест на личниот доход во 
странска валута за време на платено отсуство од работа 
што работниците го користат во земјата. 

Со оспорените одредби на чл. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
46 и 47 од Правилникот се утврдени правата и обврските 
на работниците на привремена работа во странство, и 
тоа: 

- на годишен одмор, според Правилникот за работ-
ните односи што важи за сите работници, со зголемување 
на годишниот одмор зависно од климатските услови на 
работата; 

- на неплатено отсуство од работа до пет работни де-
на во секои два месеца, ако тоа не ја смеќава редовната ра-
бота; 

- годишниот одмор, на кој стекнал право, да го иско-
ристи пред заминувањето на работа во странство или тој 
одмор да го искористи по враќањето од работа во стран-
ство; 

- на платена авионска карта при заминувањето и вра-
ќањето од годишниот одмор; 

- на продолжен годишен одмор поради отежнати ус-
лови за работа; 

- времето поминато на пат заради користење на го-
дишен одмор во земјата да се смета во годишниот одмор. 

3. Работната организација „Геолошки институт" во 
Белград даде одговор на предлогот за поведување постап-
ка и на поднесената иницијатива во актот број 1486 од 5 
март 1986 година. 

Во одговорот наведе дека смета оти оспорените од-
редби не« се согласни со Уставот и со закон. 

На јавната расправа, одржана на 8 април 1986 годи-
на, претставникот на Основниот суд на здржениот труд во 
Белград истакна дека не е согласно со Уставот и со сојуз-
ните закони со самоуправните општи акти да се утврдува-
ат личните доходи на работниците во девизи. Височината 
на надоместот на личните доходи за време на престој на 
работниците во земјата би требало да се определува врз 
основа на личните доходи остварени во земјата бидејќи 
поголеми лични доходи на работниците на работа во 
странство се определени поради поголемите животни тро-
шоци. 

Претставниците на „Геолошкиот институт" во Бел-
град го поддржаа излагањето на претставникот на Основ-
ниот суд на здружениот труд. 

4. Според одредбите на член 259 став 3 од Уставот на 
СФРЈ, секој што располага со општествени средства врши 
плаќања и други работи на платен промет и депонира па-
рични средства на начинот определен со сојузниот закон. 
Со одредбите на член 19 од Уставот на СФРЈ е определено 
работниците во здружениот труд да распоредуваат дел од 
доходот за лични доходи и заедничка потрошувачка. 

Согласно со наведените уставни одредби, со член 10 
од Законот за паричниот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76) е уредено сите обврски и права меѓу до-
машни лица да се изразуваат во динари и извршуваат во 
средства за плаќање што гласат во динари. Ова решение е 
содржано и во Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/85), според кој организациите на 
здружен труд и други општествени правни лица немаат 
девизни сметки, ниту стекнуваат доход во девизи, а плаќа-
ња и наплата со странство во девизи вршат овластените 
банки. 

Правата на организациите на здружен труд што изве-
дуваат инвестициони работи во странство на плаќање и 
наплата во девизи поблиску се уредени со Законот за изве-
дување инвестициони работи во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/85). Со член 24 од овој-закон е уре-
дено организациите на здружен труд што изведуваат ин-
вестициони работи во странство да им исплатуваат на ра-
ботниците, за време на работата во странство, личен до-
ход и други лични примања во динари и во странска валу-
та, со тоа што тој дел од личниот доход можат да го пла-
ќаат и во конвертибилната валута, во која е договорено 
плаќањето на работите. 

Исплатата на дел од личниот доход во странска валу-
та е одобрена со овој закон заради намирување на живот-



Страна 1802 - Број 63 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 ноември 1986 

ните трошоци на работниците за време на работата од-
носно престојот во странство. 

Уставниот суд ги разгледуваше и наводите дека оспо-
рените одредби не се согласни со Уставот и поради тоа 
што со нив се определува надоместот на личниот доход за 
време на годишен одмор и на платено отсуство според 
просекот на личните доходи остварени во странство и за-
зеде став дека ваквото определување на овие надомести не 
е несогласно со Уставот и со закон. 

Поради наведените причини Уставниот суд оцени де-
ка оспорените одредби на чл. 44,45,48, 49 и 50 од Правил-
никот не се согласни со Уставот на СФРЈ и со наведените 
сојузни закони. 

Оспорените одредби на чл. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 
и 47 од Правилникот, според оцената на Уставниот суд, се 
согласни со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони. Со 
нив се уредени правата на работниците на годишен од-
мор, платено отсуство од работа и др. на начинот како 
што овие прашања инаку се уредуваат и за другите работ-
ниците во земјата, согласно со Уставот и со закон. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 
септември 1986 година донесе, со мнозинство на гласови, 

О д л у к а 

Се поништуваат одредбите на чл. 44,45,48,49 и 50 од 
Правилникот за меѓусебните односи и за личните доходи 
на работниците на работа во странство на Работната ор-
ганизација „Геолошки институт" во Белград од 2 септем-
ври 1981 година. 

Се одбива предлогот да се утврди дека не се согласни 
со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон одредбите на чл. 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 и 47 од истиот правилник. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател на Судот Иван Франко и членовите на Судот: 
Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Гу-
киќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко 
Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У. бр. 66/86 
18 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија. 
Иван Франко, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Решението за утврдување соста-
вот на Сојузниот комитет за наука и технологија, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 60/86 се поткраднале до-
лунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ 

НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИЈА 

Во точка 1 по зборот: „технологија" треба да се дода-
ат испуштените зборови: „се делегирани". 

Во одредбата под а) наместо зборовите: „се делегира-
ни од определени органи" треба да стојат зборовите: „од 
страна на определени сојузни органи". 

Во одредбата под 11) наместо зборот: „академијата" 
треба да стои зборот: „академиите", а во одредбата под 
12) наместо зборот: „Миленко" треба да стои зборот: 
„Милинко". 

Во одредбата под б) одредба под 8) наместо зборот: 
„Хамитиј" треба да стои зборот: „Хамити". 

Од Сојузниот комитет за наука и технологија, Бел-
град, 13 ноември 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на 
обемот и динамиката на порастот на динарските пласма-
ни на банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 
1986 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/86, се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И 
ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ 
ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 НО-

ЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА 

Во точка 4, наместо зборовите: „со тоа што затекна-
тата состојба на тие пласмани на ден 30 септември 1986 
година не можат да ја зголемуваат во периодот од 1 ок-
томври до 31 декември 1986 година", треба да стојат збо-
ровите: „со тоа што состојбата на тие пласмани на ден 30 
ноември и 31 декември 1986 година неможе да биде пого-
лема од нивната состојба на ден 30 септември 1986 годи-
на." 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 20 но-
ември 1986 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ 

I 
Се отповикува 
Густав Задник од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Република Бангладеш. 

II 
Се назначува 
Калман Фехер, досегашен генерален директор на но-

винско-издавачко-печатарската работна организација 
„Форум" - Нови Сад, за извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Народна Република Бангладеш. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 39 
23 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ПОРТУГАЛИЈА 

I 
Се отповикува: 
Блажо Мандиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-' 
публика Југославија во Република Португалија. 

II 
Се назначува 
Душан Вучиќ, досегашен шеф на кабинетот на 

Претседателот на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Португалија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 40 
29 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 41 
30 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СУРИНАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО СУРИНАМ 

I 
Се отповикува 
д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Суринам со седиште во 
Џорцтаун. 

II 
Се назначува 
Марин Гершковиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Кооперативна Република Гвајана, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Суринам со седиште во 
Џорџтаун. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА ТРИНИДАД И ТОБАГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА НА ТРИНИДАД И ТОБАГО 

I 
Се отповикува 
д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на Тринидад и Тобаго со седиш-
те во Џорџтаун. 

II 
Се назначува 
Марин Гершковиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Кооперативна Република Гвајана, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на Тринидад и Тобаго со 
седиште во Џорџтаун. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 42 
31 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 1, а во 

врска со член 390 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 
Се разрешува од должноста директор на Сојузниот 

завод за мери и скапоцени метали Милисав Воичиќ, со 31 



Страна 1802 - Број 63 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 ноември 1986 

декември 1986 година, поради исполнување на условите за 
престанување на работниот однос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во дензија. 

С. п. п. бр. 1849 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљ&рич, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 1, а во 
врска со член 390 од Законот за основите на системот на 
државната управа и, за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/.78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува од должноста директор на Архивот на 

Југославија д-р Сида Марјановиќ, со 31 декември 1986 го-
дина, поради истекот на времето на кое е назначена. 

На именуваната А престанува работниот однос со 31 
декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1850 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за Музејот на 
револуцијата на народите и народностите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА МУЗЕЈОТ 
НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОС-

ТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува од должноста директор на Музејот на 

револуцијата на народите и народностите на Југославија 
Даница Абрамовић со 31 декември 1986 година, поради 
истекот на времето на кое е назначена. 

На именуваната и престанува работниот однос со 31 
декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1851 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за основање 
Служба за работи на преведување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА 

ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ 
Се разрешува од должноста директор на Службата за 

работи на преведување Бранко Марин, со 31 декември 
1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1852 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во 
врска со член 390 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Гавро Церовиќ, со 31 де-
кември 1986 година, поради исполнување на условите за 
престанување на работниот однос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1854 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во 
врска со член 390 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ . 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Александар Божовиќ, 
со 31 декември 1986 година, поради исполнување на усло-
вите за престанување на работниот однос по сила на зако-
нот. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1855 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во 
врска со член 390 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
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ните инвалиди Светозар Симовиќ, со 31 декември 1986 го-
дина, поради исполнување на условите за престанување 
на работниот однос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1857 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во 
врска со член 415 ст. 3 и 4 и член 390 од Законот за основи-
те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и .сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста помошник на генерални-

от секретар на Сојузниот извршен совет Јагош Голубовиќ, 
со 31 декември 1986 година, поради истекот на времето на 
кое е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1861 \ 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез ЗемЈБврич, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во 
врска со член 415 ст. 3 и 4 и член 390 од Законот за основи-
те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА НАЧАЛНИКОТ 
НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ ПРИ СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста советник на началникот 

на Службата за персонални работи при Сојузниот из-
вршен совет Јован Грбиќ, со 31 декември 1986 година, по-
ради истекот на времето на кое е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1862 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-

чува м-р Славољуб Станиќ, помошник на сојузниот секре-
тар за финансии. 

С. п. п. бр. 1863 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

^ Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 
Се назначува за помошник на претседателот на Со-

јузниот комитет за енергетика и индустрија м-р Чедомир 
Ковачевиќ, раководен работник на располагање. 

С. п. п. бр. 1864 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА 
ЛЕТАЊЕТО 

За помошник на директорот на Сојузната управа за 
контрола на летањето се назначува Радосав Урошевиќ, 
полковник на ЈНА. 

С. п. п. бр. 1865 
6 ноември 1986 година 
Белград 

/ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арич, е. р. 
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Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИКОТ НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
Се разрешува од должноста заменик на директорот 

на Сојузниот хидрометеоролошки завод м-р Здравко Ми-
чевиќ, со 31 октомври 1986 година, заради заминување на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 1866 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Драгослав Пеиќ, со 11 ок-
томври 1986 година, заради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 1867 
6 ноември 1986 година 
Белград 

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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ, СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Светомир Јакиќ, со 31 ок-
томври 1986 година, поради истекот на времето на кое е 
назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 1869 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста помошник на претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство д-р Франчек 
Пајенк, со 31 октомври 1986 година, заради заминување на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 1870 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Новак Прибиќевиќ, со 
18 октомври 1986 година, заради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 1868 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

909. Закон за измени и дополненија на Законот за 
статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја : 1801 

910. Закон за Програмата на третата етапа на рабо-
тите и набавката на опремата за обезбедување 
габарити на пловниот пат на Дунав од Белград 
до југословенско-унгарската граница во пери-
одот од 1986 до 1990 година 1802 

911. Одлука за денот и моментот на преминување 
на летно сметање на времето и за денот и мо-
ментот на поместување на средноевропското 
зонско време во 1987 година 1803 

912. Одлука за определување на износите за посеб-
ни намени и надомести при утврдувањето на 
цените на нафтени деривати 1804 
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Страна 

913. Одлука за, претплатата цена на „Службен 
лист на СФРЈ", и претплатната цена на 
„Службен лист на СФРЈ" - Меѓународни дого-
вори за 1986 година 1806 

914. Решение за разрешување и именување член и 
заменик на член на второстепната дисциплин-
ска комисија при Сојузниот извршен совет — 1807 

915. Решение за дополнение на Решението за ут-
врдување на составот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди 1807 

916. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите за давање одобрение на организација 
на здружен труд и на друго општествено прав-
но лице да држат девизи во странство 1807 

917. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1986 година 1807 

Одлука за оценување на уставноста на член 18 став 
1 од Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување 1808 

Страна 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста на од-
редбите од член 25,26,27 и 31 на Самоуправна-
та спогодба за организацијата на работата, ос-
тварувањето и распределбата на заедничкиот 
приход, за правата и обврските на здружените 
основни органи и на работниците на Работна-
та организација „Дело" на релацијата на фаса-
дерски работи на објектот во улица Трибуни-
ковски Переулог број 19 во Москва 1808 

Одлука за оценување ка уставноста и законитоста 
на одредбите на чл. 37 до 50 од Правилникот 
за меѓусебните односи и за личните доходи на 
работниците на работа во странство на Работ-
ната организација „Геолошки институт" во 
Белград 1809 

Исправка на Решението за утврдување на составот 
на Сојузниот комитет за наука и технологија 1810 

Исправка на Одлуката за усогласување на обемот и 
динамиката на порастбт на динарските плас-
мани на банките во периодот од 1 ноември до 
31 декември 1986 година 1810 

Укази 1810 

Назначувања и разрешувања 1811 
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