
СЛУЖ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 29 март 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 15 ГОД. ХLI 

Цена на овој број е 68 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 1,852 динари. - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

225. 

Врз основа на член 127 став 6 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕ-
ВИЗИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 1985 

ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите и начи-
нот под кои организациите на здружен труд што користат 
услуги на превоз на стоки (во натамошниот текст: корис-
ници на услуги) им пренесуваат девизи на организациите 
на здружен труд што даваат услуги на превоз во меѓуна-
родниот стоковен, поморски, речен, друмски и воздушен 
сообраќај (во натамошниот текст: даватели на услуги). 

2. Давателите на услуги на превоз ги наплатуваат ус-
лугите од точка 1 на оваа одлука од корисниците на услу-
ги на превоз согласно со одредбата на член 127 став 1 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

3. Корисниците на услуги на превоз на стоки при из-
возот се должни во моментот на остварувањето девизен 
прилив од извоз на стоки и услуги да им пренесат девизи 
на давателите на услугите во вредност на извршената ус-
луга на превоз на странска релација. 

4. Корисниците на услуги на превоз на стоки при уво-
зот се должни веднаш по извршената услуга на превоз или 
во рокот што е договорен, да пренесат девизи во корист 
на давателите на услуги, во височина на вистинските тро-
шоци на превозот на странска релација на тој начин што 
од вредноста на услугата на превоз ќе пренесат девизи во 
следниот износ: 

1) 70% - во поморскиот, линискиот превоз и речниот 
превоз; 

2) 50% - во поморската слободна пловидба; 
3) 55% - во воздушниот превоз; 
4) 55% - во друмскиот превоз. 
5. По исклучок од одредбите на точ. 3 и 4 од оваа од-

лука, кога корисниците на услуги на превоз при извозот на 
стоки остваруваат девизен прилив во определени рати или 
не остваруваат девизен прилив, и при увозот на стоки на 
кредит или по пат на компензација, се должни со органи-
зациите на здружен труд - даватели на услуги на превоз, 
да го договорат рокот за пренос на девизи и во договоре-
ниот рок да извршат пренос на девизите, во вредност на 
извршената услуга на превоз при извозот, односно во ви-
сочина на вистинските трошоци на превозот на странска 
релација при увозот. 

6. Давателите на услуги се должни по приемот на де-
визи од точ. 3,4 и 5 на оваа одлука, на корисниците на пре-

возот да им извршат враќање на динарите од точка 2 на 
оваа одлука во износ на: 

1) динарски платената фактура за превоз на сгоки 
при извозот; 

Т) делот на динарски платената фактура при прево-
зот на стоки при увозот, за кој е извршен пренос на деви-
зи. 

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

Е. п. бр. 99 
7 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

226. 

Врз, основа на член 88 став 2 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84) и член 185 став 2 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82) заради извршување на одредбите на За-
конот за оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА 
ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ 
ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА 
ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРО-
ИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНА-
РИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕ-
ВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА 
ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗ-

ВОДИ 

1. Во Одлуката за користењето на девизите што гра-
ѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна 
сметка или на девизен штеден влог и за условите и начи-
нот на продажбата на одделни производи од домашно 
производство за динари што потекнуваат од продажбата 
на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот 
данок на промет на тие производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/82, 64/82, 26/83, 64/83 и 16/84) во називот 
на Одлуката по зборот: „влог" текстот до крајот се брише. 

2. Во точка 3 став 3 се брише. 

3. Точ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 бришат. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 100 
7 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

227. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 
1. Во Одлуката за височината на стапката на затезна-

та камата („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/82, 40/83 и 
53/84) во точка 1 зборовите: „од 62%" се заменуваат со 
зборовите: „од 71%". 

2. По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: 

„2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се однесу-
ва на втасаните а ненамирени девизни обврски произлезе-
ни од договори со странство." 

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

Е. п. бр. 101 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

228. 
Врз основа на член 121 став 1 од Законот за девизно-

то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84) и член 185 став 2 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82) заради извршување на одредбите на За-
конот за оданочување на производи и услуги во прометот 
О,Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72. 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/б0, 63/86, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛ-
НИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО 
НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ДИНАРИ ШТО 

4 ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ 
СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРО-

ИЗВОДИ 
1. Одлуката за условите и начинот на продажба на 

одделни производи од домашно производство на стран-
ски физички лица за динари што потекнуваат од продажба 
на ефективни странски пари и за ослободување од плаќа-

ње основен данок на промет на тие производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/82 и 26/83), престанува да важи. 

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

Е. п. бр. 102 
7 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

229. 
Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ 
НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд што вршат превоз 
на патници и предмети на пругите на југословенските 
железници можат цените за превоз на патници утврдени 
во тарифните таблици за превоз на патници, цените за 
превоз на предмети утврдени во тарифните таблици за 
превоз на предмети и цените за споредните услуги во пре-
возот на предмети, како и додатоците во патничкиот сооб-
раќај, што се формирани според прописите и што постое-
ле на денот на влегување во сила на оваа одлука, да ги 
зголемат, и тоа за: 

- превоз на патници до 15% 

- превоз на предмети до 32% 

- споредни услуги во превозот на предмети до 32% 

- додатоци во патничкиот сообраќај до 15% 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 годи-
на. 

Е. п. бр. 103 
21 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

230. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигураници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АК-

ТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

усогласени според член 64 и член 65 став 1 од Законот за 
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пензиско! о и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници, се усогласуваат во текот на 1985 година, со . 
движењето на номиналните лични доходи на активните 
воени лица така што почнувајќи од 1 јануари 1985 година, 
се зголемуваат за 10% од износот на пензијата што на 
уживателот на пензија му припаѓаше за месец јануари 
1985 година. 

2. Вкупниот износ на'пензијата и на додатокот кон 
пензијата на носителите на „Партизанска споменица 
1941", на лицата одликувани со Орден народен херој и на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го 
премине износот на највисокиот месечен личен доход на 
функционер во федерацијата од претходната година. 

3. Исплата на усогласените износи на пензиите спо-
ред одредбите од оваа одлука, што се остварени по I јули 
1983 година, ќе се изврши во согласност со чл. 83 и 109 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници. 

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

Бр. 12-1 
25 март 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници 9 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахми ја Кадениќ, с. р. 

231. 
Врз основа на член 43 став 5 и член 44 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85), Собранието 
на Заедницата за социјално осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНА-
ТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОК ЗА 

ПОМОШ И НЕГА 

Член 1 

Уживателот на инвалидска пензија односно на ста-
росна или предвремена старосна пензија, корисникот на 
месечен паричен надомест поради престанок на активната 
воена служба по потреба на службата од член 43 ст. 1 и 2 
од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот) и 
уживателот на семејна пензија, како и дете од член 43 став 
3 на Законот стекнува право на додаток за помош и нега 
ако военолекарската комисија од член 115 на Законот оце-
ни и даде мислење дека за основните животни потреби му 
е неопходна постојана помош и нега од друго лице. 

/ 

Член 2 

Лицата од член 1 на оваа одлука, со оглед на тежина-
та на нивната здравствена состојба се распоредуваат во 
прва односно втора груда од член 43 став 4 од Законот, 
врз основа на медицинските услови и мерила утврдени во 
прилогот - Медицински услови и мерила за распоредува-
ње на уживателите на пензии, на корисниците на месечен 
паричен надомест поради престанок на службата по по-
треба на службата и на децата на воените осигуреници од-
носно на уживателите на пензии според степенот на здрав-
ствена неспособност, што е отпечатен кон оваа одлука и е 
нејзин составен дел. 

Член 3 
Додатокот за помош и нега се определува од основот 

кој претставува 50% од најнискиот пензиски основ од кој, 
според Законот се определуваат пензиите на воените оси-
гуреници во времето за кое тој додаток им припаѓа. 

Член 4 
На уживателот на пензија и на корисникот на месе-

чен паричен надомест од член 1 на оваа одлука додатокот 
за помош и нега му припаѓа во износ: 

1) 100% од основот - ако е распореден во прва група 
на здравствена неспособност; 

2) 80% од основот - ако е распореден во втора група 
на здравствена неспособност. 

Додатокот за помош и нега на дете од член 1 на оваа 
одлука му припаѓа во износ: 

1) 60% од основот - ако е распоредено во прва група 
на здравствена неспособност; 

2) 40% од основот - ако е распоредено во втора група 
на здравствена неспособност. 

Член 5 
На уживателот на додаток за помош и нега кој е 

сместен во болница или во друга стационарна здравствена 
установа, во установа за стари и изнемоштени или во дру-
га установа во која му е обезбедена исхрана и потребна по-
мош и нега, му се запира исплатата на тој додаток за вре-
ме над 30 дена. 

Ако уживателот на додаток за помош и нега ги под-
несува во целот или делумно трошоците за сместување од 
став 1 на овој член, додатокот за помош и нега му припаѓа 
и за времето на такво сместување. 

Член 6 
На лицето кое до денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука било уживател на додаток за помош и нега 
тој додаток ќе се усогласи по службена должност со одред-
бите на оваа одлука. 

Новиот износ на додаток за помош и нега усогласен 
по службена должност му припаѓа од денот на почетокот 
на применувањето на оваа одлука. 

Ако износот на додатокот за помош и нега кој на 
уживателот му се исплатува до усогласувањето според 
став 1 од овој член е поголем од износот на тој додаток 
усогласен со одредбите на оваа одлука, тој поголем износ 
му припаѓа додека, со зголемувањето на новиот, тие изно-
си не се изедначат. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за условите за стекнувањето, за 
височината и начинот на користење на додатокот за по-
мош и нега („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77, 58/77 и 
68/84). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 16-1 
25 март 1985 година ' 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

с Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 
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Прилог 

МЕДИЦИНСКИ УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ, НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА МЕСЕЧЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ 
ПОРАДИ ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБА ПО ПОТРЕБА НА 
СЛУЖБАТА И НА ДЕЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕ-
НИЦИ ОДНОСНО НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА НЕСПО-

СОБНОСТ 
1. Во првата група се распоредуваат осигурени лица: 
1) на кои им се ексартикулирани двете раце во раме-

то; 
2) на кои им се ампутирани двете раце над лактот, а 

со протетизирање не се оспособени за самопослужување; 
3) на кои им се ампутирани двете раце во подлактот, 

а протетизирање и протетичка рехабилитација не е можна 
од локални или од општи медицински причини; 

4) кај кои е консолидирана фрактура на вратниот дел 
на.'рбетниот мозок или болест на вратниот дел на 'рбет-
ниот мозок со појави на парализа на горните или долните 
екстремитети ако не може ца се оспособат за самопос-
лужување, па не можат да се служат со раце ни да се 
движат и претежно се врзани за постела; 

5) кај кои постојат последици од прелом на 'рбетниот 
столб со повреди на 'рбетниот мозок и на 'рбетномозочни-
те нерви што се придружени следени со целоска парализа 
на лумбосакралниот плексус и со млитава или спастична 
параплегија, ако и покрај употребата на апарат се непод-
вижни и претежно врзани за постела; 

6) на кои им се ексартлкулирани двете носе во кол-
кот, без оглед на прсте позирање; 

7) на кои им се ампутирани двете нозе во населено-
то, а за прсте газира ље постојат локални и општи меди-
цински контраг.^дика.м!!, па протетизирањето е невоз-
можно; . 

8) на КОЈ ИМ ампутирани двете нозе во посолено-
то, а про те позирањето не е можно и не е направено пора-
ди локални или општи медицински причини, ако не можат 
да се служат со раце, пора ди прогресивно заболување, или 
поради последици од повредување на рацете или тешки 
последици од повредување или болест на цервикобрахи-
јалниот плексус 

9) ма кој л л е ампутирана едната нога над коленото 
ако постои при; ресивно заболување на другата нога во би-
тен степен, а протетизирање не е можно и претежно се 
В1 ѕгли постела; 

10) кај кои последиците од невромускуларните забо-
лувања на горните и долните екстремитети се трајни и 
тешки, па не можат да се служат со раце, се неподвижни и 
претежно врзани за инвалидска количка; 

П) кај кои последиците од воспалително или дефор-
мирачко заболување на зглобовите на горните и долните 
екстремитети и на 'рбетниот столб се трајни и тешки, па 
не можат да се служат со раце, се неподвижнии и трајно се 
врзани за постела или инвалидска количка; 

12) кај кои постојат тешки трајни последици на по-
вреди или заболувања на централниот или периферниот 
нервен систем и на мускулите, што доведе до трајно рас-
тројство на подвижноста на екстремитетите, до тешка или 
целосна одземеност на екстремитетите и растројство на-
координацијата на движењето, или до тешко и трајно рас-
тројство на рамнотежата, така што претежно се врзани за 
постела и се неспособни за самопослужување; 

13) кај кои е установена умна заостанатост од пого-
лем степен со количник на интелигенција од о до 36 (1(2-
-35). За случаите на умна заостанатост од поголем степен, 
неопходно е решение од надлежниот орган за работи на 
здравјето и социјалната заштита за категоризација на де-
цата спречени во развојот. Бидејќи спреченоста во умниот 

развој често е придружена со помали или поголеми смеќа-
вања во физичкиот развој, при оценување на способноста 
на такви лица треба да се има предвид вкупната спрече-
ност и нејзиното влијание врз можноста за неопходно са-
мопослужување; 

14) кај кои е утврдена деменција со поголем степен, 
или дезинтеграција на личноста во терминална фаза, која 
битно се одразува на расудувањето и целесообразноста на 
постапката, а придружена е и со дезориентација во време-
то, просторот и спрема лица и што не можат да вршат нај-
потребно самопослужување. За тие случаи е неопходна ис-
црпна медицинска документација за спроведеното лекува-
ње, вклучувајќи и болничко лекување со исцрпен психич-
ко-психијатриски статус; 

15) кај кои постои најтешка форма на хронична кар-
дијална, респираторна или кардиореспираторна инсуфи-
циенција поради болест или повреда на градниот кош, 
срцето, белите дробови или медијастинумот, со манифес-
тни знаци на декомпензација, и што се врзани за постела; 

16) кај кои постојат најтешки растројства при варење 
на храна, ако се придружени со инаниција и кохекција, и 
што трајно се врзани за постела; 

17) кои поради болест или повреда останале слепи на 
двете очи и изгубиле чувство за светлост налеете очи или 
кои имаат чувство на светлост со точна проекција или кои 
постигаат острина на видот со корекција до 0,05. За овие 
случаи е неопходна исцрпна медицинска документација 
од која се заклучува дека е во прашање органска состојба 
што довела до загуба на видот. 

2! Во втората група се распоредуваат осигурени ли-
ца: 

1) на кои им се ампутирани двете нозе без оглед на 
протетизирање, ако постојат битни пречки за служење со 
водечката рака; 

2) кај кои постојат истострани или вкрсни ампутации 
на едната нога и едната рака, без оглед на височината на 
ампутацијата и без оглед на протетизирањето; 

3) кај кои поради болест или повреда на органот за 
вид острината на видот на окото на кое подобро гледа со 
корекција е под 0,10 или со острина на видот од ОДО на 
тоа око ако постои стеснување на видното поле до 5 степе-
ни на истото око. За овие случаи е неоподна исцрпна ме-
дицинска документација, од која се заклучува дека е во 
прашање органска состојба која довела до такво намалу-
вање на острината на видот и до такво стеснување на ви-
дото поле; 

4) кај кои постои трајна потреба за хемодијализа и за 
придружник во заминување и враќање; 

5) кај кои постојат битни и трајни последици на по-
вреди или заболувања на централниот или периферниот 
нервен систем или на мускулот, ако довеле до битно рас-
тројство на задвиженоста на екстремитетите, до коорди-
нација на движењето, до битно растројство на мускулниот 
тонус и битно растројство на мускулната сила или до 
трајно растројство на равнотежата, во таков степен и 
обем да можат да се опслужуваат во станот, или за 
движење надвор од станот и покрај употребата на рачни 
ортопедски помагала, им е неопходна помош од друго ли-
це; 

6) кај кои е утврдена умна заостанатост со количник 
на интелигенција од 36 до 50 (1(Ј 36-50). За таа група е не-
опходно решение од надлежниот орган за работи на 
здравјето и социјално осигурување за категоризација на 
децата спречени во развојот; 

7) кај кои е утврдена деменција од поголем степен, 
или поголем степен на психичка дезинтеграција на лич-
носта, со можности на самопослужување во стан, но за 
движење надвор од станот им е неопходен придружник. За 
тие случаи е неопходна исцрпна медицинска документаци-
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232. 
Врз основа на член 130 точка 8 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување на воените осигурени-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85), Собранието на За-
едницата за социјално осигурување на воените остуренци 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕП-
НУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО 1985 

ГОДИНА 

1. На уживателот на старосна, инвалидска или семеј-
на пензија на кој пензијата му се исплатува на товар на 
средствата на Фондов за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Заедницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници ќе му се исплати надомест за закрепнување 
во 1985 година во износ од 3.400 динари. 

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семеј-
на пензија кој во 1985 година бил вработен или вршел про-
фесионална дејнсот односно самостојна дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, 
не му припаѓа надоместот од точак 1 на оваа одлука. 

3. Ако семејна пензија користат двајца или повеќе 
соуживатели, надоместот од тачка 1 на оваа одлука ќе се 
исплати во еден износ. 

4. Износот на надоместот ут ерден во точка 1 на оваа 
одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со 
пензијата за мај 1985 година. Исплата на надоместот по 
оваа одлука ќе изврши Служба! а за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници по службена должност. 

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

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

Бр. 14-1 
25 март 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигуравање на вое-
ните осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 

Број 15 - Страна 633 

2) за дете од наполнети шест години до наполнет 15 
години на живот, а за дете на редовно школување во осум-
годишно училиште до крајот на учебната година во која 
наполнува 15 години возраст, како и за дете кое наполни-
ло над 15 години возраст ако е на редовно школување но 
училиште за средно насочено образование или. во др\ 1 о 
средно училиште - во износ од 2.200 динари месечно; 

3) за дете на редовно 'школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година на студија ако детето се 
школува во местото на службување односно во местото на 
живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете на-
полно неспособно за стопанисување - во изнсс од 2.700 ди-
нари месечно; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во дру1 а висока школа, односно на вон-
редна школување на прва година на студии, ако детето се 
школува надвор од меса ото на службување односно над-
вор од местото на живеалиштето на воениот осигуреник -
во износ од 3.200 динари месечно. 

2. На воениот осшуреник од точка 1 на оваа одлука 
кому вкупниот приход по член на семејството од прет-
ходната година е еднаков или помал од износот на една 
четвртина од просекот на личниот доход кој му припаѓа 
на активно воено лице со чин постар водник I класа, без 
зголемувањето на тој додаток спрема годините поминати 
во чинот, назначен на форма д иско место за кое е опреде-
лена 21. положбена група, му припаѓа додаток на деца, и 
тоа: 

1) за дете до наполнети шест години на живот - во из-
нос од 2.200 динари месечно; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
на живот, а за дете на редовно школување во основно учи-
лиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 
години возраст, како и за дете кое наполнило над 15 годи-
ни возраст ако е на редовно школување во училиште за 
средно насочено образование или во друго средно учи-
лиште - во износ од 2.700 динари месечно; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа о д н о с н о на вон-
редно школување на прва година на студии ако детето се 
школува во местото на службување, односно во живеа-
лиштето на воениот осигуреник, како и за дете наполно 
неспособно за стопанисување - во износ од 3.200 динари 
месечно; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа, односно на вон-
редно школување на прва година на студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службување, односно од 
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 3.700 
динари месечно. 

СЛУЖБЕН ЛИС Т НА СФРЈ 
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3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на 
деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/84). 

4. Оваа одлука се применува од 1 март 1985 година. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 13-1 
25 март 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Калениќ, с. р. 

234. 
Врз основа на член 16, чл. 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 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/84), Одлуката. за остварување на целите и 
задачите на заедничкава емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1985 го-
дина („Службен лист к'а СФРЈ", бр. 12/85) и точка 7 од Од-
луката за критериумите за замена на кредитите од при-
марна емисија за содветани намени со монетизација со 
селективно обележје (.,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/83), Советот и л гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО. 

-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во Од пука! з за мерките за спроведување на моне-

тарно-кредигната политика во 1985 година („Службен 
лист Не' СФРЈ - , ир. Ј2/85) во точка 16 став 1 по зборовите: 
„од три чсзсшѕ" наместо запирката се става точка а тек-
стот до .зјо7 на ставот се брише. 

С, а во) 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 
2. Во точка 17 став 1 по зборовите: „до три месеци" 

наместо запирката се става точка, а текстот до крајот се 
брише. 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
3. Во точка 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: ' 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка до 

30 јуни 1985 година банките можат да користат примарна 
емисија за монетизација на вложувањата во сезонски зали-
хи на пченка од родот на 1984 година во висина до 53% од 
состојбата на нивното побарување од организациите на 
здружен труд по основ на монетизацијата за тие залихи, 
со тоа што краен рок за враќање на користената примарна 
емисија по овој основ е 31 октомври 1985 година". 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 
4. Во точка 26 став 6 зборовите: „став 3" се заменува-

ат со зборовите: „став 4". 

5. Во точка 29 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка до 
30 јуни 1985 година банките можат да користат примарна 
емисија за монетизација на вложувањата во формирањето 
на стоковни резерви на пченка од родот на 1984 година во 
висина до 53% од состојбата на нивното побарување од? 
организациите на здружен труд односно од други општес-
твени' правни лица кај кои се формираат тие резерви, со 
тоа што краен рок за враќање на користената примарна 
емисија по овој основ е 31 октомври 1985 година." 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст, 3, 4 и 5. 
6. Во точка 30 во ставот 2 зборовите: „до една годи-

на" се заменуваат со зборовите: „до две години", а процен-
тот: „53%" се заменува со процентот: „35%", а процентот: 
„74% - со процентот: „50%". 

Во ставот 5 зборовите: „до една година" се заменува-
ат со зборовите: „до две години", а процентот: „53%" се 
заменува со процентот: „35%", а процентот: „74%" - со 
процентот: „50%". 

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

О. бр.15 
20 март 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југос-
лавија, 

Радован Макиќ, с. р. 

235. 
Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народ-

ната 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 точ. 2 до 
4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/84), Советот на гувернерните донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1985 ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-
дитната политика што ја спроведуваат Народната банка 
на Југославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, како и банките со 
својата деловна политика, во поглед на усогласувањето на 
обемот и динамиката на порастот на нето домашната ак-
тива и динарските пласмани на банките утврдени во точ. 2 
и 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1985 година, со оваа одлука се регу-
лираат обемот и динамиката на порастот на нето домаш-
ната актива и на динарските пласмани на основните и 
здружените банки (во натамошниот текст: банките). 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1985 годи-
на ќе обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да изне-
сува најмногу до: 
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- 5,3% на ден 30 април; 
- 5,4% на ден 31 мај; 
- 5,6% на ден 30 јуни; 
2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-

ва најмногу до: 
- 7,6% на ден 30 април; 
- 8,6% на ден 31 мај; 
- 9,7% на ден 30 јуни; 
3) порастот на другите нивни кредити и побарувања 

во девизи од точка 5 под г) да изнесува најмногу до 1,5% 
на ден 30 јуни 1985 година. 

При утврдувањето на порастот на нето домашната 
актива во смисла на став 1 од оваа точка не се зема пред-
вид ефектот од промената на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива, на динарските 
пласмани и на другите кредити и побарувања во девизи, 
во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на ни-
вната книговодствена состојба на ден 31 декември 1984 го-
дина, според образецот КН-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на ден 31 декември 1984 година се намалу-
ва износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на 
одредбата под 2 од оваа точка. 

3. Банките што даваат кредити за извоз на стоки и ус-
луги можат својата нето домашна актива и вкупните ди-
нарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во 
точка 2 став 1 од одредбата под 1 и 2 на оваа одлука за из-
носот на порастот на тие кредити во периодот јануари-ју-
ни 1985 година, а најмногу во висина до 2,0% на ден 30 ап-
рил, до 3,0% на ден 31 мај и до 4,0% на ден 30 јуни 1985 
година во одјЃос на состојбата на тие кредити на ден 31 де-
кември 1984 година. 

4. Во рамките на точка 2 став 1 од одредбата под 1 и 2 
на оваа одлука, банките со својата деловна политика ќе 
обезбедат: 

1) приоритет на пласманите за финансирање на те-
ковната репродукција; 

2) инвестццоните кредити од банките во основни 
средства на корисниците на општествени средства да им 
се зголемуваат побавно во однос на утврдените рамки на 
порастот на вкупните пласмани на банките, така што во 
тие рамки да се обезбеди побрз растеж на инвестиционите 
кредити на банките во основни средства за приоритетни 
намени. , 

Во рамките на порастот на инвестиционите кредити 
на банките од став 1 на оваа одредба, инвестиционите кре-
дити на банките за други намени можат да се зголемат 
најмногу до 2,0% на ден 30 јуни 1985 година во однос на 
нивната книговодствена состојба на ден 31 декември 1984 
година. 

5) Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука 
ги опфаќа: 

1) динарските пласмани; 
2) девизните пласмани, и тоа: 
а) побарувањата во девизи од организации на 

здружен труд настанати по основ' на користење странски 
кредити, во смисла на Законот за земање определени сто-
ковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 35/83,22/84 и 71/84). 

6) инвестиционите кредити на банките од средствата 
на кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМА, 

в) ЦЦЦ кредити за увоз на дтоки, и 
г) другите кредити и побарувања во девизи; 
3) другата актива и пасива во нето износ. 
6. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 

точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица и гра-
ѓани, освен динарските пласмани што им ги даваат на бан-
ките, на Југословенската бакка за меѓународна економска 
соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на 
Поштенската штедилница. 

7. Под инвестициони кредити на банките во основни 
средства на корисниците на општествени средства за при-
оритетни намени, во смисла на точка 4 став 1 од одредба-
та под 2 на оваа одлука, се подразбираат кредитите на 
банките: за објекти што ќе придонесат за зголемување на 
извозот на стоки и услуги и за порационална супституција 
на увозот, за производство на енергија од домашни изво-
ри, за производство на храна, за производство и набавка 
на шински возила и бродови, за развој на малото стопан^ 
ство, како и за модернизација и реконструкција на капаци-
тети заради подобрување на нивното технолошко ниво во 
дејностите што се значајни за побрзо структурно приспо-
собување на стопанството, при истовремено почнување на 
неопходна изградба на нови објекти заради обезбедување 
на континуитет во производството, посебно во областа на 
енергетиката и за изградба на објекти за водоснабдување 
што се неопходни заради спречување на поголеми нару-
шувања во снабдувањето со вода. 

8. По исклучок, во рамките на нето домашната акти-
ва и динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 2 
до 7 на оваа одлука, обврската за ограничување на порас-
тот нема да се применува на: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни 
покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителни и 
посебни средства што се користат за побрз развој на САП 
Косово, а најмногу до висината на остварениот прилив на 
средствата за тие намени во согласност со законите и дру-
ги прописи. 

2) пласманите за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови и на изведувањето инвестициони работи во 
странство на кредит - до висината на средствата примени 
во 1985 година за таа намена од Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка; на инвестиционите 
кредити на банките што ги следат пласманите од постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини - во делот што се форми-
ра со здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд, како и на инвестиционите кредити на банки-
те во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка 
за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската ин-
вестициона банка1 и на ЕУРОФИМА, така што порастот 
на овие пласмани да може да се ограничи ако нивниот по-
раст отстапува побитно од планираниот. 

3) инвестиционите кредити на банките од средствата 
на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и 
на нејзините афилијации, Европската инвестициона банка 
и ЕУРОФИМА; 

4) побарувањата во девизи од организации на 
здружен труд настанати по основ на користење странски 
кредити, во смисла на Законот за земање определени сто-
ковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84) 
и ЦЦЦ кредити за увоз на стоки, што според посебниот 
заклучок на Сојузниот извршен совет, во поглед на нивно-
то изземање од обврската за ограничување, се изедначува-
ат со стоковните кредити од оваа одредба. 
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Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка 
се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани 
во своите книговодствени евиденции. 

9. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неис-
користениот дел на порастот на динарските пласмани до 
висината на пропишаниот пораст утврден за секој месец 
во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 4 на оваа 
одлука. 

Банките што нема да остварат пораст на пласманите 
за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 од оваа од-
лука можат да им го отстапат на други банки износот на 
неискористениот дел од порастот на пласманите во смис-
ла на таа точка, под услов тоа отстапување да се врши на-
менски само за давање на пласмани за извоз на стоки и ус-
луги. Наменско отстапување на неискористениот дел на 
порастот на пласманите за извоз на стоки и услуги можат 
да вршат и банките од став 5 на оваа точка. 

Банките што нема да остварат пораст на другите кре-
дити и на побарувањата во девизи во смисла на точка 2 
став 1 одредба под 3 од оваа одлука можат да им го отста-
пуваат на други банки износот на неискористениот дел од 
порастот на пласманите во смисла на таа одредба под ус-
лов тоа отстапување да се врши наменски само за давање 
на други кредити во девизи. 

Банките меѓусебно го отстапуваат односно примаат 
неискористениот дел од порастот на динарските пласма-
ни, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, 
со тоа што периодот за кој се врши отстапување не може 
да биде пократок од 20 дена. Банката е должна за отстапе-
ниот односно за примениот дел на неискористениот по-
раст на динарските пласмани да ја извести надлежната на-
родна банка во рок од седум дена од денот на отстапува-
њето односно примањето на неискористениот дел на 
можниот пораст на дин д реките пласмани по пат на доста-
вување фотокопија на договорот или на самоуправната 
спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неиско-
ристениот дел од порастот на динарските пласмани, склу-
чени меѓу банките или меѓу'здружена банка и основните 
банки членки на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 8 
став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот 
предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука 
не можат да го отстапуваат неискористениот дел на 
можниот пораст на динарските пласмани, освен ако отста-
пувањето се врши меѓу банките во рамките на иста 
здружена банка од територијата на републиката односно 
автономна ! а покраина или меѓу банките во рамките на ис-
то здружение на банкарски организации ако на територи-
јата на републиката односно автономната покраина нема 
здружена банка. 

10. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани, според книговодствената состојба на кра-
јот од секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. Народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и доставуваат на Народната банка на Ју-
гославија збирни извештаи за состојбата на нето домаш-
ната актива и динарските пласмани на банките на ниво на 
републиките односно авотномните покраини и по еден 
примерок од примените индивидуални извештаи на бан-
ките во рок од пет дена од истекот на рокот за доставува-
ње биланс на банката. 

Народната банка на Југославија во рок од пет дена 
од денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на 
оваа точка ќе им достави на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини обе-
динет збирен извештај за сите републики и автономни по-
криани. 

11. Извештаите од точка 10 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

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

О бр. 16 
20 март 1985 година 

Белград 
^ 

1 Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, с. р. 

236. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБ-
РАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИ-
ОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. Општи одредби 

Член 1 

Организациите и заедниците од член 1 на Уредбата 
за контниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/85) - (во на-
тамошниот текст: организации на здружен труд), кои спо-
ред прописите го пресметуваат вкупниот приход, односно 
заедничкиот приход и доходот, ги пополнуваат обрасци-
те: Биланс на состојбата на ден - - - - 19 - го-
дина (во натамошниот текст: Биланс на состојбата), Дело-
вен резултат во текот на годината - Биланс на успехот од 
1 јануари д о " - - - 19 - - година (во натамош-
ниот текст: Деловен резултат во текот на годината - Би-
ланс на успехот) и Посебни податоци кон Деловниот ре-
зултат во текот на годината - Биланс на успеход од 1 јану-
ари до - - 1 9 - година (во натамошниот 
текст: Посебни податоци кон Деловниот резултат во те-
кот на годината - Биланс на успехот) и доставуваат перћо-
дична пресметка и завршна сметка, како и податоци и до-
кументација кон периодичната пресметка и завршната 
сметка, на начинот предвиден со овој правилник. 

Организацијата на здружен труд која, во рамките на 
своето работење, врши и дејност за потребите на општес-
твениот стандард (исхрана, одмаралишта, детски устано-
ви и сл.) а која решила податоците за таа дејност да ги ис-
кажува на аналитчките конта во рамките на соодветните 
пропишани конта кон периодичната пресметка и кон за-
вршната сметка, го доставува и образецот финансиски ре-
зултат од работењето на дејноста за потребите на општес-
твениот стандард од 1 јануари до - - - - 19 
година (во натамошниот текст: Финансиски резултат од 
работењето на дејноста за потребите на општествениот 
стандард). 

Член 2 

При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој 
правилник, во поглед на содржината на одделните конта 
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што се означени во колоната 2 на тие обрасци, организа-
циите на здружен труд постапуваат според одредбите на 
Правилникот за содржината на одделните конта во Кон-
тниот план за организациите на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/85), а во поглед на содржината на од-
делните позиции во тие обрасци - според одредбите на 
овој правилник. 

Член 3 

Паричните вредности во сите обрасци од член 1 на 
овој правилник се искажуваат во полни износи (динари и 
пари). 

Другите податоци се искажуваат со броеви без деци-
мали. 

Член 4 
! 

Организацијата на здружен труд и ги доставува на 
надлежната служба на општественото книговодство (во 
натамошниот текст: служба) периодичната пресметка и 
завршната сметка на обрасците од член 1 на овој правил-
ник. 

Организацијата на здружен труд и доставува на 
службата посебно периодична пресметка и завршна смет-
ка на обрасците од член 1 на овој правилник, за дејноста 
за потребите на општествениот стандард ако решила за 
таа дејност да води посебно книговодство. 

Организацијата на здружен труд која основа прет-
пријатие во странство, односно мешовито претпријатие 
во странство во кое учеството на средствата на основачот, 
односно на соосновачот од Југославија е поголемо од 50%, 
и организацијата наздружен труд која ќе реши за работна-
та заедница, односно за деловната заедница во странство 
да врши самостојна пресметка, и доставува на службата за 
тоа претпријатие, односно единица во странство перио-
дична пресметка и завршна сметка на обрасците од член 1 
на овој правилник и на образецот Дополнителни додато-
ци за претпријатијата и за работните, односно деловните 
единици во странство кон Деловниот резултат во текот на 
годината - Биланс на успехот од 1 јануари до - - - - -
19 - г о д и н а , кој е отпечатен кон овој правилник и со-
чинува негов составен дел, а кој Службана на општестве-
ното книговодство на Југославија ќе го приспособи за ме-
ханографска обработка. 

Член 5 

Организацијата на здружен труд и ги доставува на 
службата, во смисла на член 36 став 3 и член 37 став 2 од 
Законот за книговодството, обрасците од член 4 на овој 
правилник, во4 по еден примерок. 

Организацијата на здружен труд и доставува перио-
дична пресметка, односно завршна сметка на службата кај 
која се води нејзината жиро-сметка во роковите определе-
ни во член 38 од Законот за книговодството. 

Ако работниците во основната организација на 
здружен труд односно во работната заедница , во соглас-
ност со член 146 од Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76 и 57/83), одлучиле 
преку жиро-сметката на работната организација да го ос-
тваруваат вкупниот приход и да располагаат со средства-
та со кои управуваат, периодичната пресметка, односно 
завршната сметка и се доставува на организационата еди-
ница на службата надлежна за подрачјето на кое се наоѓа 
седиштето на основната организација на здружен труд, 
односно на работната заедница. 

Организацијата на здружен труд која основа прет-
пријатие во странство, односно мешовито претпријатие 
во странство во кое учеството на средствата на основачот, 
односно на соосновачот од Југославија е поголемо од 50%, 
и организацијата на здружен труд коЈа ќе одлучи да врши 
самостојна пресметка за работната единица, односно за 

деловната единица во странство, и доставува на организа-
ционата единица на службата надлежна за подрачјето на 
кое се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд 
- основачот, посебно за секое од тие претпријатија однос-
но единици периодична пресметка, односно завршна смет-
ка на начинот од став 1 на овој член. 

Организацијата на здружен труд што Сојузниот из-
вршен совет ќе је определи врз основа на овластувањето 
од Законот за општонародна одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/82), му ги доставува на сојузниот орган над-
лежен за народна одбрана обрасците Биланс на состојба-
та, Деловен резултат во текот на годината - Биланс на ус-
пехот, Посебни податоци кон Деловниот резултат во те-
кот на годината - Биланс на успехот и Финансиски резул-
тат од работењето на дејноста за потребите на општестве-
ниот стандард, во по еден примерок. 

II. Содржина на одделни позиции во образецот Биланс на 
состојбата 

Член 6 , 

Билансот на состојбата се составува врз основа на 
книговодствени податоци. 

Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 
329 се внесуваат податоците од соодветните конта назна-
чени во колоната 2 на тој образец, така што во колоната 4 
се внесуваат податоците од завршната сметка на претход-
ната година, а во колоната 5 - податоците за годината, од-
носно за периодот за кој се составува завршната сметка, а 
според состојбите искажани на одделните конта на крајот 
на годината, односно на крајот на периодот за кој се под-
несува завршната сметка (статусна промена). 

Ако состојбата на контата 100, 105, 124 и 129 е до-
лговна, се внесува под ред. бр. 1,6, 18 и 23 а ако е побару-
вачка под ред. бр. 215, 216, 237 и 238. 

Ако состојбата на контото 205 е побарувачка, се вне-
сува под реден број 249, а ако е долговна - под реден број 
94. 

Ако организацијата на здружен труд по завршната 
сметка за претходната година вршела повторно утврдува-
ње и распоредување на доходот, односно на чистиот до-
ход во согласност со член 75 ст. 2 и 3 од Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот приход и на доходот и 
за утврдување и распоредување на приходот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/84) - (во натамошниот текст: Закон 
за вкупниот приход), во колоната 4 на образецот Биланс 
на состојбата се внесуваат податоци од завршната сметка 
на претходната година коригирани по основ на таа по-
вторна распределба. 

Член 7 

Во образецот Биланс на состојбата, на позицијата 
Вонбилансна евиденција - активни конта, односно Вонби-
лансна евиденција - пасивни конта, се искажуваат состој-
бите од контата на Вонбилансната евиденција, освен вред-
ностите на основните средства и на обртните средства и 
на изворите на тие средства за народна одбрана. 

III. Содржина на одделни позиции во образецот Деловен 
резултат во текот на годината - Биланс на успехот 

Член 8 

Образецот Деловен резултат во текот на годината -
Биланс на успехот, се составува врз основа на книговод-
ствение податоци. 

Член 9 

Во образецот Деловен резултат во текот на годината 
- Биланс на успехот, во колоната 4 се внесуваат податоци" 
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те од колоната 5 на завршната сметка за претходната го-
дина, а во колоната 5 - податоците од соодветните конта 
означени во колоната 2 на тој образец за годината, однос-
но за период за кој се составува завршната сметка. 

Ако организацијата на здружен труд по завршната 
сметка за претходната година вршела повторно утврдува-
ње и распоредување на доходот, односно на чистиот до-
ход во согласност со член 75 ст. 2 и 3 од Законот за вкуп-
ниот приход, во. колоната 4 на образецот Деловен резул-
тат во текот на годината - Биланс на успехот се внесуваат 
податоците од завршната сметка за претходната година 
коригирани по основ на таа повторна распределба. 

Во образецот Деловен резултат во текот на годината 
- Биланс'на успехот под ред. бр. 40 и 75 не се внесуваат 
податоци. , 

Член 10 

Во текот на деловната година за период јануари^ 
-март, јануари-јуни и јануари-септември во образецот Де-
ловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот 
во колоната 4 се внесуваат податоците од колоната 5 на 
периодичната пресметка за истиот период од претходната 
година, во колонта 5 - податоците од соодветните конта 
назначени во колоната 2 на тој образец за текуштата годи-
на, со тоа што да не се внесуваат податоци под ред. бр. 141 
до 148. 

Член 11 

Во образецот Деловни резултати во текот на година-
та - Биланс на успехот под реден број 133 се внесува изно-
сот за кој е зголемен доходот по основ на загубата наста-
ната во работењето во кое се користат средства на други 
организации на здружен труд што ги покриваат тие орга-
низации, а под реден број 134 - намалувањето на доходот 
за износот на таа загуба кај основната организација која 
здружила средства, во согласност со член 58 став 2 од За-
конот за вкупниот приход. 

IV. Содржина на одделни позиции во образецот Посебни 
податоци кон Деловниот резултат во текот на годината -

Биланс на успехот 

Член 12 

Во образецот Посебни податоци кон Деловниот ре-
зултат во текот на годината - Биланс на успехот, во коло-
ната 4 се внесуваат податоците за истиот период на прет-
ходната година, а во колоната 5 - податоците за периодот 
за кој се составува периодичната пресметка, односно за-
вршната сметка. 

Податоците за кои во колоната 2 на образецот од 
став 1 на овој член се назначени групи на конта, односно 
конта, се искажуваат и тоа: 

1) под реден број 1 - состојба на контото што се одне-
сува на земјоделското земјиште; 

2) под ред. бр. 2 и 4 - износите од долговната страна 
на контото, без почетната состојба, со тоа што во износот 
под реден број 2 се вклучува и износот под реден број 4; 

3) под ред. бр. 3, 5, 6,19, и 21 - износите од побарувач-
ката страна на контото; 

4) под ред. бр. 7 до 13 - износите од побарувачката 
страна на контото без почетната состојба, без износите 
што се однесуваат на пресметаните лични доходи по за-
вршната сметка за претходната година и без надоместите 
на личните доходи што ги надоместуваат други органи, 
организации односно заедници, ако се искажани на тие 
конта; 

5) под ред. бр. 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24 и 25 - износите 
од долговната страна на контото; 

6) под реден бр 22 - износот на обврските од доходот 
по основ на непосредната слободна размена на трудот со 
основните организации што вршат дејност од областа на 
здравството; 

7) под ред. бр. 26 до 30 - износот од побарувачката 
страна на контото, без почетната состојба; 

8) под ред. бр. 31 до 33 - износот од долговната стра-
на на контото по намалување за износот на отплатата кој 
е пренесен на контата 269, 279, 929 и 939, а не е наплатен 
во пресметковниот период; 

9) под ред. бр. 34 и 35 - состојбата на контото; 
10) под реден број 38 - износот од долговната страна 

на контото кој се однесува на делот од чистиот доход по 
основ на придонесите за станбена изградба во текот на го-
дината без износот кој по завршната сметка е распореден 
од чистиот доход; 

11) под ред. бр. 65 до 98 - состојбата на контото, од-
носно на групата на контото. 

Податоците под ред. бр. 65 до 98 не се внесуваат при 
составувањето на завршната сметка. 

Член 13 

Во образецот Посебни податоци кон Деловниот ре-
зултат во текот на годината - Биланс на успехот, подато-
ците за кои во колоната 2 не се назначени групите на кон-
тата, односно контата, се искажуваат и тоа: 

1) под реден број 15 - износоткна исплатените чисти 
лични доходи за работата подолга од полното работно 
време од 1 јануари до крајот на извештајниот период без 
оглед на периодот на КОЈ се однесува. ТОЈ износ е содржан 
и под реден број 14; 

2) под реден број 36, во текот на годината, за пери-
одите за кои се составува периодична пресметка - износот 
на отплатите по долгорочните кредити што втасуваат во 
текуштата година од денот на истекот на пресметковниот 
период до 31 декември, а по завршната сметка - износот 
на отплатите по долгорочните кредит^ што втасуваат во 
наредната година; 

3) под реден број 37 - износот на наплатените прихо-
ди по истекот на пресметковниот период од спецификаци-
јата составена во согласност со член 13 од Законот за 
вкупниот приход; 

4) под реден број 39 - салдото на контото 070 на ден 1 
јануари текуштата година, зголемено на салдото на кон-
тото 876 по завршната сметка за претходната година; 

5) под реден број 40 - износот од долговната страна 
на контата 072 до 075, без почетната состојба; 

6) под реден број 41 - износот од долговната страна 
на контото 076, без почетната состојба; 

7) под реден број 42 - износот од побарувачката стра-
на на контото 080, со тоа што во износот под тој реден 
број се вклучуваат и износите под ред. бр. 43 до 45; 

. 8) под ред. бр. 43, 44 и 45 - износите на извршените 
исплати што се искажани на побарувачката страна на кон-
тото 080 за намените од колоната 3 на образецот; 

9) под реден број 46, во текот на годината за периоди-
те за кои се составува периодична пресметка - износот на 
договорените обврски што треба да се извршат во текуш-
тата година од 1 јануари до 31 декември (обврски по склу-
чените договори и самоуправни спогодби што се извршу-
ваат од средства за заедничка потрошувачка за потребите 
на домување), а по завршната сметка - износот на догово-
рените обврски што втасуваат во наредната година; 

10) под ред. бр. 47 и 48 - износот на загубите од пре-
тходната година и од поранешните години што се покри-
ени во текот на годината од примените средства без об-



Петок, 29 март 1985 СЛУЖБЕН ЛИС Т НА СФРЈ Број 15 - Страна 639 

врска за враќање и со отпишаните побарувања на довери-
телите, односно со санационен кредит (од побарувачката 
страна на контото 095); 

11) под ред. бр. 49 и 50 - износот на пресметаните об-
врски по основ на заемот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, односно по 
основ на заемите според прописите на општествено-поли-
тичките заедници, утврдени за периодот за кој се поднесу-
ва периодична пресметка, односно завршна сметка; 

12) под ред бр. 51 и 52 - износот на резултатите од Ре-
валоризацијата, на набавната вредност на основните сред-
ства односно наотпишаната вредност на основните сред-
ства. За периодите за кри се поднесува периодична пре-
сметка, не се внесуваат податоци под овие редни броеви; 

13) под редниот број 53 - износот на ефектот од Рева-
лоризацијата на суровиди и материјали и на резервни де-
лови на залихи и на ситен инвентар , авто-гуми и амба-
лажа на залихи и во употреба, кој во тековната година' е 
книжен врз товар на соодветните конта во класа 3, а во ко-
рист на контото 900 - Деловен фонд - дел за трајни об-
ртни средства; 

14) под ред. бр. 54 и 55 - износот на просечно корис-
тените деловни средства, односно просечното користење 
на основните средства во периодот за кој се поднесува пе-
риодична пресметка односно завршна сметка; 

15) под редниот број 58 - број на месеците на работе-
њето на организацијата на здружен труд во периодот за 
кој се поднесува периодична пресметка односно завршна 
сметка (на пр. организација на здружен труд што отпочна-
ла работење во мај 1984 година, за периодичната пресмет-
ка јануари-јуни 1985 година, во колона 4 го внесува бројот 
на месеците на работењето - 02, а во колона 5 бројот на 
месеците на работењето - 06); 

16) под ред. бр. 59 до 63 - планираните износи од пла-
нот на организацијата на здружен труд за.периодот за кој 
се поднесува периодичната пресметка, односно завршната 
сметка; 

17) под редниот број 64 - износот на утврдените за-
штеди постигнати со рационализација на материјалните 
трошоци на производство и со намалување на сите непро-
дуктивни трошоци врз основа на програмата за штедење 
и другите самоуправни нормативни акти, а во согласност 
со резолуцијата за политиката на остварувањето на долго-
рочниот план на Југославија за односната година. 

Член 14 

Износот на состојбата на деловните средства се ут-
врдува така што се собираат долговните салда на контата 
од групите конта:100, 01, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
31, 35, 36, 60, 63 и бб и контата 090, 092 и 093, и од така ут-
врдениот збир се одбива збирот на побарувачките салда 
на контата од групата конта 02 и контата 091 и 094. Про-
сечно користените деловни средства се утврдуваат така 
што се собираат износите на состојбите на деловните 
средства на 1 јануари (почетна состојба) и на крајот на се-
кој пресметуван период и се делат со бројот на земените 
состојби. 

Член 15 

Износот на состојбата на основните средства се ут-
врдува така што се собираат долговните салда на контата 
од групите конта 00 и 01 и контата 090 и 092 и од така ут-
врдениот збир се одбива збирот на побарувачките салда 
на контата од групата конта 02 и контото 091. Просечно 
користените основни средства се утврдуваат така што се 
собираат износите на состојбите на основните средства на 
1 јануари (почетна состојба) и на крајот на секој пресмет-
ковен период и се делат со бројот на земените состојби. 

Член 16 

Просечниот број на вработените врз база на часовите 
на работа се утврдува така што бројот на остварените ча-
сови на работата и на часовите за кои се прима надомест 
на личниот доход од средствата на организацијата на 
здружен труд се дели со бројот на можните часови на ра-
бота со полното работно време и со времето пократко од 
полното работно време, по работник. 

Член 17 

Просечниот број на вработените врз база на состојба-
та на крајот на месецот се утврдува така што се собира 
бројот на вработените работници на крајот на секој месец 
и добиениот збир се дели со бројот на земените месеци. 

Член 18 

Податоците за утврдување на просечниот број на 
вработените се земаат од соодветната евиденција на над-
лежната служба во организацијата на здружен труд што се 
води во смисла на прописите за евиденциите во областа на 
трудот. ^ 

V. Содржина на одделните позиции во образецот финанси-
ски резултат од работењето на дејноста за потребите на оп-

штествениот стандард 

Член 19 

Финансискиот резултат од работењето на дејноста за 
потребите на општествениот стандард се составува врз ос-
нова на книговодствените податоци. 

Член 20 

Во образецот Финансиски резултат од работењето на 
дејноста за потребите на општествениот стандард, во ко-
лона 4 се внесуваат податоците од колона 5 на овој обра-
зец кој е составен за истиот перидот на претходната годи-
на, а во колона 5 - податоците од соодветните аналитички 
конта што се отворени за утврдување на финансискиот ре-
зултат за таа дејност во согласност со член 3 став 2 од 
Уредбата за контниот план и за билансите за организаци-
ите на здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за 
1985 година, колона 4 не се пополнува. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 21 

При статусните промени во текот на годината орга-
низацијата на здружен труд составува и доставува до 
службата завршна сметка во рок од 60 дена од денот на 
настанатата статусна промена. Како ден на настанување 
на статусната промена, во смисла на овој правилник, се 
смета денот под кој статусната промена се спроведува во 
деловните книги на организацијата на здружен труд. 

Ако статусната промена настане на 31 март, 30 јуни 
или 30 септември, организацијата на здружен труд што во 
врска со тие промени составува и поднесува завршна 
сметка не е должна за тие периоди да составува и Да под-
несува до надлежната служба периодична пресметка. 

Во случајот од став 2 на овој член организацијата на 
здружен труд доставува до службата, во роковите пропи-
шани за доставување на периодична пресметка, податоци 
на обрасците на кои се составува периодичната пресметка, 
со тоа што на нив назначува: „претходни податоци за 
збирна обработка". При искажувањето на податоците под 
ред. бр. 85 до 1,31 и ред. бр. 141 до 148 на образецот Дело-
вен резултат во текот на годината - Биланс на успехот, ор-
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ганизацијата на здружен труд користи, покрај книговод-
ствени податоци и елементи од самоуправните општи ак-
ти за распоредување на доходот и на чистиот доход, за врз 
основа на прописите со кои е-регулирана оваа материја. 

Заради обезбедување на збирни податоци, организа-
циите на здружен труд кај кои настанале статусни проме-
ни се должни кон периодичната пресметка односно кон за-
вршната сметка'да достават до-службата и податоци за 
периодот пред настанувањето на статусната промена. Тие 
податоци организациите на здружен труд ги обезбедуваат 1 
врз основа на книговодствената и друга евиденција, пери-' 
сличните пресметки и завршните сметки, односно врз ос-
нова на' податоците што ги користеле при донесувањето 
на одлуката за статусната промена и друга документаци-
ја. 

Податоците за периодот пред денот на настанување-
то на статусната промена организациите на здружен труд 
ги искажуваат на посебни обрасци што' се пропишани за 
поднесување на периодична пресметка односно на за-
вршна сметка.на кои назначуваат: „пред денот на настану-
вањето на статусната промена"'. 

Ири доставувањето на податоците за периодот пред 
денот на настанувањето на статусната промена, организа-
циите на здружен труд ќе водат сметка да се обезбеди спо-
редливост на податоците од претходната и тековната го-
дина според територијата и дејноста, како и да не се по-
вторуваат'податоците кај повеќеЂорганизации на'здружен 
труд. Заради тоа организациите на здружен труд ќе поста-
пат на следниот начин: 

1) ако статусната промена настанала во тековната го-
дина, за организацијата на здружен труд што' престанала 
со работење се искажуваат следните податоци: 

' - на образецот Деловен резултат во текот .на година-
та - Биланс на успехот, во колона 5 податоците за нејзино-
то работење за периодот од 1 јануари до денот на настану-
вањето на статусната промена, а во колона 4 - за перио-
дот за кој се составува периодичната пресметка, односно 
за целата претходна година по завршната сметка;" 

' - 'на образецот Посебни податоци кон Деловниот ре-
зултат во текот на годината - Биланс на успехот, во коло-
на 5, податоците за нејзиното работење за периодот од 1 
јануари до денот .на настанувањето на статусната проме-
на, освен податоците под ред. бр. 1, 36, 37, 46, 49 до 57 и 65 
до 98, а во колона 4 - за периодот за кој се составува пери-
одичната пресметка;' 

- на образецот Биланс на состојбата, во колона 4 - са-
мо податоците по завршната сметка за претходната годи-
на; -

2) ако статусната промена настанала во претходната 
година, за организацијата на' здружен труд што престана-
ла со работењето се искажуваат следните податоци за пре-
тходната година: I 

- на образецот Деловен резултат во текот на година-
та - Биланс на успехот, во колона 4 - податоците за нејзи- . 
ното работење за периодот од 1 јануари до денот на наста-
нувањето 'на статусната промена, независно од тоа дали 
податоците се даваат по периодичната пресметка или по 
завршната сметка.; 

- н а образецот Посебни податоци кон Деловниот ре-
зултат во текот на годината - Биланс на успехот, во коло^ 
на 4 - податоците за нејзиното работење за периодот од 1 
јануари до денотхна настанувањето на статусната проме-
на, освен податоците под ред. бр. 1, 36, 37, 46, 49 до 57 и 65 
до 98; 

3) ако статусната промена настанала на 31 декември, 
за организацијата на здружен труд која престанала со ра-
ботењето се искажуваат податоците во обрасците' Деловен 
резултат во текот на годината - Биланс на успехот. Посеб-
ни податоци кон Деловниот резултат во текот на година-
та - Биланс на успехот и Биланс -на состојбата, и тоа само 
во колона 4. , 

. Член 22 
"При составувањето'на периодичните пресметки и на 

завршната сметка за 1985 година организациите на 

здружен труд внесуваат во колона 4 на образецот Биланс 
на состојбата, на образецот Деловен резултат во текот на 
годината - Биланс на- успехот и на образецот Посебни 
податоци' кон Деловниот резултат во текот на годината --
Биланс на успехот, податоци приспособени кон податоци-
те од колона 5 на тие обрасци што се составени за истиот 
период , на 1984 година. 

При приспособување^' на податоците. в'о образецот 
Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успе-
хот во 1985 година не можат да се менуваат износите на 
основните категории на финансискиот резултат од работе-
њето, и тоа: потрошените средства, вкупниот приход, до-
ходот, заедничкиот доход, чистиот доход и загубата. Под-
атокот под редниот број 107 во образецот Деловен резул-
тат во текот на годината - Биланс на успехот кој е соста-
вен за 1984 година се внесува под редниот број ПО на тој 
образец што се составува за 1985 година, а податоците под 
ред. бр. .95, 98 и 99 се внесуваат под редниот број 111. 

При приспособување^ на податоците во образецот 
Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на го-
дината - Биланс на успехот во 1985 година, во колона 4 
под редниот број -81 се внесува состојбата на контата од 
колона 2, а под ред. бр. 164 20, 21, 22, 25, 53, 75 и 76 не се 
внесуваат податоци. 

Член 23 
Организациите на здружен труд ги искажуваат иода-' 

тоците во Биланс на состојбата, Деловен' резултат во те-
кот на годинава - Биланс на успехот, Посебни податоци 
кон Деловниот резултат во текот-на годината - Биланс на 
успехот, Финансиски резултат од работењето за потреби-
те на општествениот стандард и Дополнителни податоци 
за претпријатија и работните односно деловните единици, 
во странство на обрасците што Службата на општествено-
то. книговодство на Југославија ги приспособила за меха-
нографска обработка. 

Член 24 
- Одредбите на овој правилник се применуваат и на 

составување и доставување на периодична пресметка и -за-
вршна сметка за претпријатие во странство односно за ме-
шовито претпријатие во странство' во кое учеството на' 
средствата на основачот односно на соосновачот од Југос-
лавија е поголемо од 50%. 

- Ако организацијата на здружен -труд одлучи да врши 
самостојна пресметка за работна односно деловна едини-
ца во-странство и води посебно книговодство за таа работ-
на односно деловна единица ги применува, одредбите на 

'овој правилник.' 1 
Одредбите на овој правилник се применуваат. и врз 

организациите на здружен труд во основање. 

Член 25 
Со-денот на влегувањето во сила-на овој правилник'' 

џрестанува да важи Правилникот за содржината на оддел-' 
ни те позиции во обрасците на периодичната пресметка и ' 
на завршната сметка, за начинот на доставување на перио-
дичната пресметка -и на завршната сметка и за податоците 
и документацијата што се доставуваат кон периодичната ' 
пресметка и завршната сметка за организациите на . 
зд^жен труд („Службен лист на (^ФРЈ", бр. 12/81, 34/81 и 

Член 26 
Овој правилник' влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

-Бр. 1-2063/1 
12 март 1985 година 

Белград' -
- Сојузен секретар за финан-

сии, 
Владо Клеменчгач, . . 
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(назив на претпријатието, работна односно деловна еди- (назив на основачот или соосновачот на претпријатие, ра-
ница во странство) ботна односно деловна единица во странство) 

(место и држава) (седиште и република односно автономна покраина) 

Број на уписот во регистарот кај С С Н Т „ „ : „ 

Година на основањето . 

РАБОТНИ, ОДНОСНО ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ ВО СТРАНСТВО КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГО-
ДИНАТА - БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ..„ 1 9 - ГОДИНА 

Износ 

Реден 
број Елементи претходната тековната 

година година 

1 2 3 4 

1 Вредност на стоки и услуги што претпријатие во странство ги увезло од Југославија 

2 Вредност на стоки и услуги што претпријатие во странство ги извезло во Југослави-
ја 

3 Вкупно остварена добивка во периодот за кој се поднесува извештај 
4 Вкупна добивка која се трансферира во Југославија остварена во периодот за кој се 

поднесува извештај 

5 Вкупно остварена добивка од денот на основањето до крајот на периодот за кој се 
поднесува извештај 

6 Вкупно трансферирана добивка во Југославија од денот на основањето до крајот на 
периодот за кој се поднесува извештај 

7 Вкупно остварена загуба во тековниот период, која треба да ја покрие основачот 

8 Износ на загуба под реден број 7, што ја покрил основачот 

9 Вкупно остварена загуба од денот на основањето до крајот на периодот за кој се 
поднесува извештај, која треба да ја покрие основачот 

10 Износ на загуба под реден број 9, што ја покрил основачот 

11 Чисти лични доходи исплатени на југословенски работници во периодот за кој се 
поднесува извештај 

12 Исплатени нето-плати на странски работници во периодот за кој се поднесува из-
вештај 

Раководител на книговодството, Овластено лице на основачот или соосновачот на прет 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ пријатието, работната, односно деловната, единица во 

странство, 

Забелешка: 
1. Износите во овој образец се искажуваат во динари и пари. 
2. Под редниот број 1 се искажува вредноста на стоките и услугите што претпријатие, работна, односно делов-

на единица во странство ги увезло од Југославија било за сопствена потреби - како суровини и друг материјал, било ка-
ко трговски стоки - без оглед на тоа дали материјалот е потрошен, односно трговските стоки реализирани или се наоѓа-
ат на залихи. 

3. Под редниот број 2 се искажува вредноста на стоките и услугите што претпријатие, работна, односно делов-
на единица во странство ги извезло во Југославија, без оглед на тоа дали е во прашање основачот на претпријатието или 
друга организација. 

4. Под редниот број 4 се искажува вкупна добивка што се трансферира во Југославија (дел од добивката што 
мора да се трансферира во Југославија) во смисла на важечките прописи и дел од добивката што според одлуки на орга-
ните на управувањето се трансферира во Југославија. 

5. Под редниот број 11 се искажуваат износи на личните доходи исплатени на југословенски' работници во 
странство без данок и придонес (чисти лични доходи). 

6. Под редниот-број 12 се искажуваат износите на плати исплатени на странски работници без данок и придо-
- нес (нето-плати). 
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237. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/78), во согласност со сојузниот секретар 
за народна одбрана, Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧ-
КИ СРЕДСТВА И САНИТАРНИ СПРАВИ, ЗА СТАН. 
ДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛОТ И ЗА РОКОВИТЕ НА 

ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА И СПРАВИ 

Член 3 

Во Правилникот за индикациите за протетички и ор-
тотички средства и санитарни справи, за стандардите за 
материјалот и за роковите на траењето на тие средства и 
справи („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/83) член 15 се ме-
нува и гласи: 

„Член 15 

„Рокот на траењето на ортопедските обувки, специ-
јалните обувки и обичните чевли од член 4 став 4 на овој 
правилник, според групите од член 3 на овој правилник, 
изнесува најмалку и тоа: 

1) за I група - шест месеци, 

2) за II, III и IV група - осум месеци." 

Член 2 

Во член 25 став 1 точка И се менува и гласи: 

„11) распрскувач и инхалатор или шише со кислород 
со систем за давање на кислород - лицето што боледува 
од долготрајни респираторни заболувања со непрекинати 
тешкотии при дишењето;". 

Член 3 

По член 30 се додава нов член ЗОа, кој гласи: 

„Член ЗОа 

Кога ќе престане потребата од користењето на инва-
лидски колички, болеснички кревет, постела, електрости-
мулатор за централна одземеност на перонеалната муску-
латура и шишиња со кислород со систем за давање на 
кислород тие му се враќаат на санитетскиот орган што ја 
одобрил нивната набавка." 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 15-1 
25 март 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 

^ Рахмија Каденца, с. р. 

238. 

Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите и на-
чинот на користење на средствата на Буџетот на федера-
цијата за 1985 година за покритие на обврските за повлас-
тено возење во патничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/85), во спогодба со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА 
ИСКОРИСТЕНИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ВО-
ЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1985 ГОДИ-
НА И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА 
КОН БАРАЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ТОЈ НАДОМЕСТ 

1. Надомест за извршени превози на лица во 1985 го-
дина, кои имаат право на бесплатно, односно на повласте-
но возење во патничкиот сообраќај (во натамошниот тек-
ст: повластено возење) организацијата на здружен груд 
која врши превоз на патници во јавниот сообраќај (во на-
тамошниот текст: сообраќајната организација) остварува 
со поднесување на барање за исплата на тој надомест. Ба-
рањето се поднесува по истекот на месецот во кој е из-
вршено повластеното возење. 

Барањето за исплата на надомест сообраќајната ор-
ганизација го поднесува до Службата на општественото 
книговодство кај која има жиро-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќајна-
та организација приложува, во два примерока, преглед на 
извршените повластени возења, составен врз основа на из-
дадените возни исправи (карти) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења од став 
1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, што е отпе-
чатен кон оваа наредба и претставува нејзин составен дел. 

3. Кога службата на општественото книговодство од 
точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката 
во прегледот на извршените повластени возења е исправ-
на, а барањето за исплата на надомест основано, ^поста-
вува налог со кој го одобрува износот на надоместот во 
корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а 
на товар на сметката 60811-630-112 Жиро-сметка за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1985 година, по-
зиција 475 - Средства за покритие на обврските за повлас-
тено возење во патничкиот сообраќај. 

4. Еден примерок од прегледот на извршените по-
властени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно 
со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на оп-
штественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа на-
редба доставува до Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, која врз основа на тој преглед и налог 
и дозначува средства на сообраќајната организација. 

Службата на општественото книговодство на Југос-
лавија води едвиденција за надоместите исплатени во 
претходниот месец, по гранките на сообраќајот и катего-
риите корисници на повластици, според Образецот ПВ. 

5. За исплата на надоместот за повластено возење на 
југословенските железници, Заедницата на југословенски-
те железници поднесува заедничко барање за сите желез-
нички транспортни организации на здружен труд, кон кое 
приложува месечен преглед на извршените повластени 
возења на Образецот ПВ. 

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надо-
местот за бесплатен превоз на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерација" 
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та, на делгатите на Собранието на СФРЈ и на членовите 
на Сојузниот извршен совет и се исплатува на Зедницата 
на југословенските железници за сите железнички тран-
спортни организации на здружен труд во паушален износ 
утврден на начинот од точка 3 став 2 на Одлуката за усло-
вите и начинот на користење на средствата од Буџетот на 
федерацијата за 1985 година за покритие на обврските за 
повластено возење во патничкиот сообраќај. 

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

Бр. 7-65/1-85 
15 март 1985 година 

Белград Сојузен секретар 
за финансии, 

. Владо Клеменчич, с. р., 

Образец ПВ 

(назив на сообраќајната организација) (гранка на сообраќајот) 

П Р Е Г Л Е Д 
на извршените повластени возења во месец - - - 1985 година, за кои се бара исплата на надомест врз основа на Од-
луката за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1985 година за покритие на об-
врските за повластено возење во патничкиот сообраќај, а за повласти пит е што се остваруваат врз основа на сојузни про-
писи 

Реден 
број 

Категорија на корисниците 
на повластиците 

Број на 
обја-
вата 

Релација на -V ^ на повлас-превозот т и ц а т а 

Цена на 
картата 

Износ за на 
плата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Членови на Претседателството на СФРЈ, де-
легати на Собранието на СФРЈ и членови на 
Сојузниот извршен совет 

2 Членови на Советот на федерацијата 

3 Народни херои 

4 Носители на „Партизанска споменица 1941" 

5 Борци на Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година 

6 Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвез-
да со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Зла-
тен медал на Обилиќ установен во Црна Гора 
1851 година 

7 Воени инвалиди и уживатели на семејна ин-
валиднина , -

В К У П Н О : 

Дека овој преглед е состевен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај, 
тврдат: 

(место и датум) (шеф на книговодството) (индивидуален работоводен орган однос-
но претседател на колегијалниот 

работоводен орган) 

239. 
Врз основа на член 330 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), во 
спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски издава 

на воздухоплови во јавниот превоз во воздушниот сообра-
ќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/83), во точка 1 став 2 
бројот: „577" се заменува со бројот: „635", а во ставот 3 
бројот: „17", „21" се заменува со бројот: „18", „93". 

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 април 1985 годи-

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИАНТА НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ УРЕДИ И УСЛУГИ 
НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВИ ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИ. 

ОТ СООБРАЌАЈ 
1. Во Наредбата за височината на надоместот за ко-

ристење уреди и услуги на контролата на летање и водење 

Бр. 913 
18 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 
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240. 

Врз основа на член 10 точка 5, во врска со член 14 
точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Сојуз 
на заедниците за здравствено осигурување и здравство на 
Југославија, Сојузот на самоуправните интересни заедни-
ци за здравствена заштита на Босна и Херцеговина, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита и здравствено осигурување на работниците и зем-
јоделците на Црна Гора, Сојузот на самоуправните инте-
ресни заедници за здравство и здравствено осигурување 
на Хрватска, Самоуправната интересна заедница за здрав-
ство и здравствено осигурување на самостојните занает-
чии, угостители и превозници на Хрватска, Републичката 
заедница за здравство и здравствено осигурување на Ма-
кедонија, Заедницата за здравство на Словенија, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита на Србија, Самоуправната интересна заедница за 
здравство на Војводина, Самоуправната интересна заед-
ница за здравствена заштита и здравствено осигурување 
на САП Косово и Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕ-

НИЦИ НА СФРЈ ВО СТРАНСТВО 

I. Општи одредби 

Член 1 

Со самоуправната спогодба за регулирање на лекува-
њето на осигуреници на СФРЈ во странство (во натамош-
ниот текст: Спогодбата), републичките и покраинските за-
едници и сојузите на заедниците за здравствено осигурува-
ње и здравство (во натамошниот текст: заедниците), во 
Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и 
здравство на Југославија (во натамошниот текст: Сојузот 
на заедниците), се спогодија на единствен начин да се ре-
гулираат: критериумите за упатување на осигуреници на 
СФРЈ на лекување, контролни и консултативни прегледи 
во странски здравствени институции, како и медицинската 
документација на осигурениците во врска со заболувања-
та поради кои се упатуваат на лекување во странство, ус-
ловите за одобрување на придружник, патните трошоци и 
дневниците на осигуреници на СФРЈ и придружници, еви-
дентирањето на определени податоци за лекувањето на 
осигуреници во странство односно со странските здрав-
ствени институции во кои се упатуваат и во кои се лекува-
ат осигуреници на СФРЈ и други прашања во врска со упа-
тувањето и лекувањето на осигуреници на СФРЈ во стран-
ство. 

Член 2 

Заедниците се согласни, кога тоа е потребно и каде 
што тоа е можно, определени односи со странски здрав-
ствени институции во кои се упатуваат и во кои се лекува-
ат осигуреници на СФРЈ да се уредуваат во рамките и пре-
ку Сојузот на заедниците со посебен договор, во соглас-
ност со оваа спогодба. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува, од име-
то на заедниците, секретарот на Сојузот на заедниците, по 
претходно прибавена согласност од заедниците. 

II. Упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување во 
странство 

Член 3 

Заедниците се спогодија на лекување во странски 
здравствени институции да можат да се упатуваат осигу-

реници на СФРЈ заболени од заболувања што не можат ус-
пешно да се лекуваат во Југославија, додека во земјата во 
која се упатуваат постои можност за успешно лекување на 
тие заболувања. 

Сојузот на заедниците ќе донесе општ акт за критери-
умите за упатување на осигуреници на СФРЈ на декување 
во странство, по прибавено мислење од заедниците. 

Член 4 
Осигуреник на СФРЈ што се упатува на лекување во 

странство мора да има соодветна медицинска документа-
ција во врска со заболувањето поради кое се упатува во 
странска здравствена институција. 

Медицинската документација од став 1 на овој член 
ќе биде утврдена со општиот акт од став 2 на член 3 од 
оваа спогодба. 

Сојузот на заедниците ќе настојува со договори со 
странски здравствени институции да обезбеди прифаќање 
на медицинската документација и на обработката изврше-
на во нашата земја, за да се избегне непотребно повтору-
вање. 

Член 5 
Заедниците се согласија условите за одобрување на 

придружник на болен-(стручен и др.) да бидат единствени 
забите осигуреници. 

На осигуреник на СФРЈ на кој на патот му е неопход-
на медицинска и друга помош (глувонемо, слепо, непод-
вижно лице, дете до 18 години возраст и лице кое од опре-
делени физички и психички причини не може само да па-
тува) може да му се одобри придружник во заминување и 
враќање од лекување од странство, како и за време на ам-
булантно лекување. 

Потребата да му се одобри придружник на осигуре-
ник на СФРЈ ја оценува надлежниот орган, истовремено-
кога ја оценува нужноста од упатување на осигуреник на 
СФРЈ на лекување во странство. 

Придружник може да се определи во траење до три 
дена во заминување на лекување во странство и до три де-
на во враќање од лекување од странство. 

По исклучок, на осигуреник на СФРЈ на кој тоа му е 
неопходно може да му се одобри стручен придружник за 
сето време на стационарното лекување, првенствено на де-
те до 7 години возраст. 

Член 6 
Осигуреникот на СФРЈ или придружникот е должен, 

по извршената работа, во рок од 15 дена од денот на вра-
ќањето да поднесе писмен извештај до надлежната заедни-
ца. 

Член 7 
За повеќе осигуреници што истовремено се упатуваат 

на лекување во странство во иста земја и исто место може 
да се определи еден стручен придружник. 

Член 8 
Заедниците се согласија условите за превоз и дневни-

ците на упатените на лекување во странство да бидат 
единствени за сите осигуреници на СФРЈ. 

На осигуреник упатен на лекување во странство и на 
неговиот придружник им припаѓа надомест на патните 
трошоци врз товар на заедницата, и тоа: надомест на тро-
шоците за превоз и дневница на име трошоците за исхра-
на и сместување. 

Надомест за трошоците за превоз му припаѓа на оси-
гуреник на СФРЈ и на неговиот придружник за редовни 
превозни средства во јавниот сообраќај (авион-туристичка 
класа, железница - I класа). 
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По исклучок, на осигуреник и негов придружник 
може да им се'определи и друг вид превоз, ако тоа го бара 
природата на болеста. - - .' 

Дневниците од став 2 на овој член се пресметуваат во 
. височина од 80% од дневниците на II група, на начинот ут-

врден' со прописот за издатоците за службени патувања и 
селидби во странство што на сојузните органи на управа-
та и на сојузниоте организации им се признаваат во мате-

\ ријални трошоци и со прописот за највисоките износи на 
Дневниците за службено патување во странство што на со-
јузните организации им се признаваат во материјални 
трошоци. ' 

На осигуреник - дете до 7 години возраст му припаѓа 
' надомест на трошоците за превоз и дневница во височина 

од 50% од дневниците утврдени во. смисла на став 5 од 
овој член. 

Дневниците на име трошоци за исхрана и сместување 
се исплатуваат за време на амбулантно лекување. 

0На стручниот придружник на осигуреник му припаѓа 
дневница на име трошоци за исхрана и сместување во ви-
сочина, од 80% од дневниците на II група работни места 
утврдени со прописите, од став- 5 на овој член. 

: Член 9 

Во случај на смрт на осигуреник упатен на лекување 
или на контролен преглед, настаната за време на прево-
зот, амбулантното или стационарното лекување во стран-
ска ' здравствена институција, надлежното дипломатско 
или конзуларно претставништво ќе ги исплати, од сред-
ствата' на депозитот на заедницата, најнеопходните тро-
шоци, во согласност со прописите на таа земја, за закоп 
или кремирање во местото на смртта'на осигуреникот, 
.или трошоците за испраќање и превоз на. посмртните ос-
танки во'Југославија. 

. Одредбата на став 1 од овој член се однесува и на 
придружник определен, според оваа спогодба. 

- Член 10 

Упатување на здравствена контрола на осигуреник 
на СФРЈ,, кој е веќе лекуван и на консултативен преглед 
обезбедуваат заедниците, во согласност со определените, 
медицински критериуми и договорените услови со стран-
ските здравствени институции,-на начинот утврден -со са-

- моуправните акти на заедниците за упатување-на-лекува-
ње во странство. 

- Член 11 

Заедниците се согласија, заради . скратување на 
должината на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во 

' странски здравствени институции, со посебна спогодба да 
" обезбедат во соодветни центри во нашата земја можност 

за прифаќање заради продолжување на лекувањето на оси-
гурениците. 

Одлука за поединечно продолжување или скратување 
на лекувањето донесува надлежниот орган, односно коми-
сијата на заедницата, врз основа на предлог од здравстве-
ната институција во која се лекува осигуреникот и ми,сле-

- ње на нашата специјализирана 'институција која дала 
предлог за лекување; 

' ' Член 12 

- Заедниците се согласија да доставуваат до Сојузот на 
заедниците податоци за можностите за лекување во специ-
јализирани здравствени институции' на подрачјето на ре-
публиката односно на автономната покраина на заболува-
ња за кои осигуреници на СФРЈ најчесто се упатуваат.на 
лекување во странство,, најдоцна до крајот на јануари те-
ковната година, како и во текот на годината, ако за тоа се 

укаже потреба, на спогодбено утврдениот начин во Соју-
зот на заедниците. 

Член 13. ' . 

Заедниците се согласија да водат единствена евиден-
ција за лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство 
преку годишните извештаи за бројот на поднесените, 
одобрените и одбиените барања, за резултатите од лекува-
њето и за финансиските ефекти од упатувањето на осигу-
реници на лекување во странство. 

Ш. Други одредби ' ' 

. Член 14 
Во согласност со член 1 од оваа спогодба ќе се утврди 

можноста на странски здравствени институции во текот 
на траењето на договорот да примаат, по потреба стручни 
кадри од Југославија на усовршување, кои, во определени 
здравствени организации, со нивни здравствени работни-
ци, би вршеле потребни медицински интервенции., а по по-
треба и контролни прегледи, како и можност на повреме-
но доаѓање на стручњаци од тие институции во Југослави-
ја. . 

Начинот и условите за .усовршување на наши струч-
њаци и за користење на искуствата на стручњаците на 
странски институции од став 1 на овој член, ќе се регули-
раат со' договор меѓу Сојузот на. заедниците и странски 
здравствени. институции. 

-Член 15 

Заедниците се согласни Сојузот на-заедниците, со по-
себна спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешни 

- работи и при -претходно прибавена согласност од заедни-
ците, да ги регулира правата и обврските на заедниците и' 
на дипломатските и конзуларните претставништва во 
врска со упатувањето на осигурени лица на лекување во 
странство. 

. . Член 16 -

Заедниците и сојузите на заедниците го следат спро-
ведувањето.. на оваа спогодба, а Сојузот на, заедниците 
поднесува до Советот на Сојузот на заедниците и до заед-
ниците годишен извештај за нејзиното спроведување. 

Член 17 

Заедниците се согласија своите самоуправни акти за 
упатување на осигуреници на.. СФРЈ на лекување во страна 
ство' да ги усогласат со одредбите од оваа спогодба, во рок 
од шест месеци од денот на неговото влегување во сила. 

Оваа спогодба не ја исклучува примената на самоуп-
равните акти на заедниците за лекување во странство што 
не се во спротивност со оваа спогодба. 

Член 18 , 

Постапка за измени и дополненија на оваа спогодба 
може, да поведе секоја заедница потписник или Советот на 
Сојузот на заедниците.' 

-Барањето од став 1 на. овој член содржи причина и 
предлог за измена или дополнение на оваа-спогодба. 

Барањето се доставува, до сите потписници на Спо-
годбата и до-Сојузот на'заедниците, 

. Член 19 -

Ако со барањето за поведување постапка за измена 
односно дополнение се согласат две третини од потписни-
ците, барањето се смета како усвоено. Во тој случај се фор-
мира работна трупа која за Советот на Сојузот на; заедни-
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ците подготвува нацрт-измени и дополненија на Спогод-
бата заради натамошна постапка. 

Член 20 
Оваа спогодба ќе се применува додека постои потре-

ба од упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување во 
странство. 

Член 21 

Заедница потписник може да истапи од самоуправна-
та спогодба со давање изјава за истапување. 

За изјавата за истапување дадена во смисла на став 1 
од овој член Сојузот на заедниците ги известува другите 
потписници на спогодбата. 

Правата и обврските од оваа спогодба за потписни-
ците што од неа ќе истапат престануваат кон крајот на ка-
лендарската година во која истекол рок од шест месеци, 
сметајќи од денот на давањето изјава за истапување. 

Член 22 

Ако во врска со спроведувањето на оваа спогодба на-
стане спор, за неговото решавање ќе биде надлежна арбит-
р а ж а комисија. 

Арбитражната комисија од став 1 на овој член ќе ја 
формира Советот на Сојузот на заедниците со посебна од-
лука. 

Во одлуката од став 2 на овој член ќе се утврдат сос-
тавот, начинот на работа и траењето на мандатот на чле-
новите на арбитражната комисија. 

Против одлуката на арбитражната комисија може да 
се поведе постапка пред надлежниот суд. 

Член 23 

Оваа спогрдба се смета за склучена кога ќе ја прифа-
тат и потпишат сите учесници, а влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Белград, 28 јуни 1984 година " 

За Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници за здравствена заштита на 

Босна и Херцеговина, 
д-р Шиме Радурина, с. р. 

За Републичката заедница за здравство 
и здравствено осигурување на Македо-

нија, 
Милован Шиковски, с. р. 

За Заедницата за здравство на Слове-
нија, 

Татјана Косовел, с. р. 

За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за здравствена заштита 

Белград, Србија, 
Вејсил Хоџиќ, с. р. 

За Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници за здравство и здравстве-

но осигурување на Хрватска, 
Јоза ЈГрубишиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравство и здравствено осигурува-
ње на самостојните занаетчии, угости-

тели и превозници на Хрватска, 
Владимир Зопф, с. р. 

За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за здравствена заштита и 
здравствено осигурување на работни-

ците и замјоделците на Црна Гора, 
Томаш Буриќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравство на Војводина, 
Стеван Михајловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за здравствена заштита и здравствено 

осигурување на САП Косово, 
Шерафедин Сулејмани, с. р. 

За Заедницата за социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници, 

д-р Шпиро Срзентиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Д Е Л О В Н И К 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Дел први 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се уредува постапката пред Устав-

ниот суд на Југославија заради обезбедување на уставнос-
та, како и законитоста во согласност со Уставот на СФРЈ, 
и се утврдуваат основите на организација на Уставниот 
суд на Југославија (во натамошниот текст: Уставниот 
суд). 

- Член 2 
Уставниот суд одлучува на седница 
Седница на Уставниот суд на Југославија може да се 

одржи ако на седницата присуствуваат мнозинство члено-
ви на Уставниот суд од бројот утврден со Уставот на 
СФРЈ. 

Член 3 , 
Во постапката за оценување на уставноста и закони-

тоста, како и во постапката за остварувањето на други 
права и должности, Уставниот суд донесува одлуки, реше-
нија и заклучоци, на начинот и по постапката што се ут-
врдени со Уставот на СФРЈ и со овој деловник. 

Во следење на појавите од интерес за остварување на 
уставноста и законитоста, Уставниот суд може да дава из-
вестувања, мислења и предлози. 

Заради уредување на внатрешните односи, Уставни-
от суд донесува правилници и други акти. 

Член 4 
Во својата работа и во односите со други органи, со 

општествено-политички и со други организации и граѓа-
ни, Уставниот суд на Југославија го обезбедува начелото 
на рамноправност на јазиците и писмата на народите и 
народностите, во согласност со Уставот на СФРЈ и со овој 
деловник. 

Член 5 
Уставниот суд ја обезбедува јавноста на работа: на 

јавни расправи во постапката пред Уставниот суд, со обја-
вување на одлуки и решенија, известување на јавноста за 
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работата, како и на друг начин, во согласност со овој де-
ловник и со други акти на Уставниот суд. 

Јавноста на работата на Уставниот суд може да се ис-
клучи во интерес на безбедноста и одбраната на земјата 
или кога тоа го бара друг општествен интерес, во соглас-
ност со овој деловник и закон. 

За исклучување на јавноста одлучува Уставниот суд. 

Член 6 
Во рамките на своите права и должности, Уставниот 

суд соработува со органите на општествено-политички за-
едници, со организации на здружен труд и со други само-
управни организации и заедници, со општествено-поли-
тички и други општествени организации и здруженија на 
граѓани, во согласност со Уставот на СФРЈ и со овој де-
ловник. 

Член 7 
Претседателот и судиите на Уставниот суд своите 

права и должности ги вршат на начинот и по постапката 
што се утврдени со Уставот на СФРЈ, со овој деловник и 
со општи акти на Уставниот суд. 

Член 8 
Уставниот суд има секретар, кој ги врши работите и 

работните задачи утврдени со овој деловник и со други 
општи акти на Уставниот суд. 

Член 9 
За вршењето на стручни и други работи и работни за-

дачи Уставниот суд формира Служба на Уставниот суд. 

Член 10 
Работниците во Службата на Уставниот суд своите 

самоуправни права, обврски и одговорности ги остварува-
ат во рамките на Работната заедница, а определени права 
можат да остваруваат и во рамките на работна единица, 
во согласност со самоуправниот општ акт на Работната 
заедница. 

Д е л в т о р и 

ПОСТАПКА ПРЕД УСТАВНИОТ СУД 

1. Постапка поведена со предлог за оценување на уставнос-
та и законитоста 

Член. 11 
Органите и организациите од член 387 став 2 од Ус-

тавот на СФРЈ со предлог поведуваат постапка за оцену-
вање на уставноста и законитоста, во границите на своите 
овластувања. , 

Предлог за поведување постапка за оценување на ус-
тавноста и законитоста поднесува органот односно лице-
то овластено со Устав, закон или со друг пропис односно 
со самоуправен општ акт. 

Предлогот содржи особено: назив на законот, друг 
пропис или општ акт односно самоуправен општ акт чи-
ишто одредби се оспоруваат, содржина на одредбите што 
се оспоруваат, назив и број на службеното гласило во кое 
е објавен оспорениот акт и причините, фактите и подато-
ците врз кои се заснова предлогот. 

Ако самоуправниот општ акт не е објавен во службе-
ното гласило, со предлог се прилага заверен препис на ак-
тот кој се оспорува. 

Кон предлогот се прилагаат и писмени докази со кои 
располага подносителот на предлогот и врз кои се повику-
ва во предлогот. 

Постапката за оценување на уставноста и законитос-
та, поведена со предлог, започнува да тече со денот на 
приемот на предлогот во Уставниот суд, односно со денот 
на нејзиното предавање на пошта за Уставниот суд. 

2. Постапка што Уставниот суд поведува по своја иниција-
тива 

Член 12 
Постапката што Уставниот суд сам ја поведува се 

смета поведена со денот на донесувањето на решение за 
поведување постапка. 

3. Постапка по повод на иницијативата за оценување на ус-
тавноста и законитоста 

Член 13 
Иницијативата за поведување постапка за оценување 

на уставноста и законитоста по правило, содржи: назив на 
законот, друг пропис или општ акт, односно самоуправен 
општ акт, чиишто одредби се оспоруваат, содржина на од-
редбите на актот чија уставност и законитост се доведува 
во сомневање, назив и број на службеното гласило во кое е 
објавен оспорениот акт, ако податоците за тоа подносите-
лот на иницијативата може да ги даде, причини за сомне-
вањето, ако подносителот е во состојба да ги наведе, како 
и други докази, ако подносителот располага со нив. 

Ако самоуправниот општ акт не е објавен во службе-
ното гласило, подносителот на иницијативата го прилага 
тој акт, ако му е достапен. 

Постапката за оценување на уставноста и законитос-
та по повод на иницијативата се смета поведена со денот 
на донесувањето на решението од страна на Уставниот 
суд за поведување постапка. 

Решението на Уставниот суд за поведување постапка 
за оценување на уставноста и законитоста му се доставува 
на доносителот на оспорениот акт, а подносителот на 
иницијативата писмено се известува дека е поведена пос-
тапка по повод на негова иницијатива. 

Ако Уставниот суд не најде основ по повод на иници-
јативата да поведе постапка, ќе донесе решение односно 
заклучок за неприфаќање на иницијативата и за тоа ќе го 
извести подносителот на иницијативата, како и доносите-
лот на оспорениот акт, ако од него во постапката се бара-
ни оспорените акти, податоци или информации. 

4. Постапка за решавање на спорови за правата и должнос-
тите меѓу општествено-политичките заедници 

Член 14 
Барање за решавање на спорови за правата и 

должностите на општествено-политичките заедници од 
член 375 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ поднесува соб-
рание на општествено-политичка заедница чиешто право 
е повредено или на кое, спротивно на уставот и законот, 
му е наметната определена обврска, ако за решавањето на 
такви спорови не е предвидена надлежност на друг суд. 

Барањето содржи: називи на општествено-политич-
ките заедници меѓу кои настанал спорот, предмет на спо-
рот и фактите што укажуваат дека со акт или со дејствие 
на едната е повредено правото на другата општествено-
-политичка заедница. 

Постапката за решавање на спорови започнува да те-
че со денот на приемот на барањето во Уставниот суд, од-
носно со денот на неговото предавање на пошта за Устав-
ниот суд. 

Постапката за решавање на спорот од став 1 на овој 
член се смета за итна. 

5. Постапка за решавање на судир на надлежноста меѓу 
државните органи 

Член 15 
Кога ќе настане судир на надлежноста меѓу органите 

од член 375 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ, барање за 
решавање на судирот до Уставниот суд поднесува над-
лежниот орган. 
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Барање за решавање на судирот на надлежноста меѓу 
органите може да поднесе и лице по повод на чие право 
настана судир на надлежноста. 

Барањето за решавање на судир на надлежноста, по 
правило, содржи: назначување на органите што ја присво-
јуваат односно одбиваат надлежноста за решавање, при-
чините врз основа на кои тоа го прават, како и предлогот 
за решавање на судирот. 

Постапката за решавање на судирот на надлежноста 
започнува да тече со денот на приемот на барањето во Ус-
тавниот суд односно со денот на нејзиното предавање на 
пошта за Уставниот суд. 

ТЕК И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

1. Претходна постапка 

Член 16 
Предлогот и иницијативата за оценување на устав-

носта и законитоста, како и барањето за решавањето на 
спорови меѓу општествено-политичките заедници и суди-
рот на надлежноста, се испитуваат во претходната постап-
ка. 

Во постапката на претходното испитување Уставни-
от суд, по потреба, ги бара податоците и известувањата од 
подносителот на предлогот, иницијативите и барањата, 
како и од другите учесници во постапката, на државните 
органи, организации на здружен труд и други самоуправ-
ни организации и заедници; прибавува стручни и други 
мислења, материјали и докази и други факти и податоци 
од значење за одлучување. 

Во постапката за оценување на уставноста и закони-
тоста Уставниот суд не е ограничен со обарањето од пред-
логот на овластениот предлагач (во натамошниот текст: 
предлогот) ниту со барањето од поднесената иницијатива-
та). 

2. Учесници во постапката, нивните права и должности 

Член 17 
Како учесник во постапката, во смисла на овој делов-

ник, се сметаат: 
- овластениот предлагач; 
- подносителот на иницијатива; 
- органот, организацијата на здружениот труд, мес-

ната заедница, самоуправната интересна заедница и друга 
самоуправна органиазција и заедница, чијшто пропис, оп-
шт акт, односно самоуправен општ акт се оспорува; 

- собранијата на општествено-политичките заедници 
што поведуваат спор за правата и должностите меѓу оп-
штествено-политичките заедници и собранијата на оп-
штествено-политичката заедница против која се поведува 
спор; 

- државните органи што ја присвојуваат односно од-
биваат надлежноста, како и секој кој поради присвојување 
односно одбивање на надлежност не можел да го оствари 
своето право. 

Уставниот суд, во текот на постапката, може да пови-
ка и претставници од други органи и организации, како и 
поединци, заради давање на мислења и давање податоци 
релевантни за донесување на одлука. 

Член 18 
Органите и организациите, како учесници во постап-

ката пред Уставниот суд, претставуваат овластени прет-
ставници. 

Како овластени претставници, во смисла на овој де-
ловник, се сметаат лица кои со закон, со друг пропис или 
општ акт односно со самоуправен општ акт се овластени 
да ги претставуваат тие органи односно организации. 

Овластените претставници, во постапката пред Ус-
тавниот суд, можат да обезбедат и да користат правна по-
мош од други стручни лица, за што, пред почетокот на 
расправата го известуваат Уставниот суд. 

Овластениот претставник, како и други учесници во 
постапката, имаат право во секоја фаза на постапката да 
ги разгледаат списите и другите материјали, да се запоз-
наат со доказите и со други факти собрани во текот на по-
стапката и да ги користат во постапката пред Уставниот 
суд, освен во случаите од член 5 на овој деловник. 

На учесниците во постапката, како ни на други лица 
не можат да им се ставаат на увид реферати и нацрт-одлу-
ки, решенија и заклучоци што се подготвени за одлучува-
ње и советување. 

РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ 

1. Седница на Уставниот суд 

Член 19 
Предлогот и иницијативата, како и барањето, со по-

датоци, известување и докази, прибавени во претходната 
постапка, Уставниот суд ги разгледува на седница. 

Ако во текот на претходната постапка било поставе-
но прашање за надлежноста на Уставниот суд, Судот пре-
тходно ќе одлучи за тоа прашање. 

Член 20 
Откако ќе го заврши разгледувањето на предлогот за 

поведување постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста, Уставниот суд доставува предлог до доносите-
лот на оспорениот акт заради давање на одговор, или до 
надлежниот републички односно покраински уставен суд, 
во смисла на член 389 од Уставот на СФРЈ. 

Член 21 
Откако ќе го заврши разгледувањето на иницијатива-

та за поведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста, Уставниот суд одлучува за прифаќање, од-
носно за неприфаќање на иницијативата. 

Ако Уставниот суд ја прифати иницијативата, реше-
ние за поведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста доставува до доносителот на оспорениот акт, 
заради давање на одговор, или до надлежниот републички 
односно покраински уставен суд, во смисла на член 389 од 
Уставот на СФРЈ. 

Член 22 
Предлогот со кој се тврди дека републичкиот, однос-

но покраинскиот закон истовремено е спротивен на Уста-
вот на СФРЈ и на републичкиот односно покраинскиот ус-
тав, се доставува до републичкиот односно до покраински-
от уставен суд заради оценување на неговата согласност 
со републичкиот односно покраинскиот устав. 

Предлогот со кој се тврди дека републичкиот однос-
но покраинскиот закон е во спротивност со сојузен закон, 
се доставува до републичкиот односно покраинскиот уста-
вен суд заради оценување на неговата согласност со ре-
публичкиот односно покраинскиот устав4. 

Член 23 
Предлогот со кој се тврди дека прописот или друг оп-

шт акт на органот на општествено-политичка заедница 
или самоуправниот општ акт истовремено е спротивен на 
Уставот на СФРЈ или на сојузен закон и на републички од-
носно покраински устав или на републички односно по-
краински закон, се доставува до републичкиот односно до 
покраинскиот уставен суд заради оценување на согласнос-
та на оспорениот акт со републичкиот односно со покра-
инскиот устав и со републичкиот односно покраинскиот 
закон и со сојузен закон, за чие извршување се одговорни 
органите во републиките и автономните покраини. 

Член 24 
Иницијатива за поведување постапка за оценување на 

уставноста и законитоста ќе се достави до републичкиот 
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односно до покраинскиот уставен суд ако по повод на неа 
Уставниот суд поведе постапка и оцени дека има место за 
примена на член 389 од Уставот на СФРЈ. 

2. Давање можност на доносителот сам да го преиспита ос-
порениот акт 

Член 25 
Уставниот суд може во текот на постапката да му да-

де можност на доносителот на оспорениот акт одредбите 
што се оспорени сам да ги преиспита. 

Во случајот од став 1 на овој член, Уставниот суд го 
определува и рокот за преиспитување на оспорениот акт. 

Ако доносителот на оспорениот акт, во рокот оста-
вен за преиспитување, не го измени оспорениот акт, Ус-
тавниот суд ќе ја продолжи постапката за оценување на 
уставноста и законитоста на оспорениот акт. 

Ако според оцената на Уставниот суд, сторените из-
мени на оспорениот акт се несогласни со Уставот на СФРЈ 
односно спротивни на сојузен закон, Уставниот суд ќе 
пристапи кон оценување на уставноста и законитоста на 
изменетите одредби на оспорениот акт. 

Член 26 
Ако органите и организациите од член 17 на овој де-

ловник бараат продолжување на рокот за доставување на 
одговор по повод на предлогот односно решението на Ус-
тавниот суд за поведување постапка, Уставниот суд ќе го 
оценќ таквото барање и, ако причините од барањето се оп-
равдани, ќе го продолжи рокот за доставување на одговор. 

Член 27 
Ако Собранието на СФРЈ, собранијата на републики-

те односно собранијата на автономните покраини и друг 
орган и организација, против чиишто оспорен акт е пове-
дена постапка, во текот на постапката ќе побара рокот да 
го усогласи оспорениот акт со Уставот на СФРЈ односно 
со сојузен закон, Уставниот суд рокот за усогласување ќе 
го определи зависно од природата и значењето на оспоре-
ниот акт, како и постапката предвидена за усогласувањето 
на тој акт. 

Во случајот од претходниот став, постапката за оце-
нување на уставноста и законитоста на оспорениот акт 
мирува до денот на истекот на рокот оставен за нејзиното 
усогласување. 

3. Запирање на извршувањето на поединечен акт во текот 
на водење постапка 

Член 28 
Уставниот суд може, до донесување на конечна одлу-

ка, да нареди запирање на извршувањето на поединечен 
акт или дејствие што се донесени односно преземени врз 
основа на оспорениот акт чија уставност и законитост се 
испитува ако оцени дека со нивното извршување би 
можеле да настапат неотстранливи штетни последици. 

Ако Уставниот суд во текот на постапката оцени дека 
причините за нареденото запирање, поради изменетите 
околности, престанаа, ќе се укине наредената мерка запи-
рање на извршувањето на поединечен акт односно деј-
ствие. 

4. Запирање на постапката за оценување на уставноста и за-
конитоста и за решавање на споровите за судирот на над-

лежноста 

Член 29 
Уставниот суд ќе ја запре постапката за оценување на 

уставноста и законитоста на оспорениот акт, ако оспоре-
ниот акт во текот на постапката е усогласен со Уставот на 
СФРЈ односно со сојузен закон и ако оцени дека не посто-
јат причини од член 393 од Уставот на СФРЈ за донесува-
ње на одлука за утврдување дека оспорениот акт во време 

на важењето не бил во согласност со Уставот на СФРЈ или 
со сојузен закон односно дека бил во спротивност со соју-
зен закон. 

Уставниот суд ќе ја запре постапката и кога подноси-
телот на предлогот ќе се откаже од предлогот, а Уставни-
от суд ќе оцени дека не постојат причини сам да ја про-
должи постапката за оценување на уставноста и закони-
тоста. 

Уставниот суд ќе ја запре постапката кога подносите-
лот на барањето за решавање на спор, односно судир на 
надлежноста ќе се откаже од барањето. 

5. Подготвителна седница на Уставниот суд 

Член 30 
Уставниот суд, заради разјаснување на состојбата на 

работите, во секоја фаза на постапка, може да одржи под-
готвителна седница. 

На подготвителната седница можат да се повикаат 
учесници во постапката, претставници на органи и орга-
низации на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници, како и поединци, за што одлучува Ус-
тавниот суд. 

ЈАВНА РАСПРАВА И ОДЛУЧУВАЊЕ 

1. Закажување и одржување на јавна расправа 

Член 31 
Во постапката за оценување на уставноста и закони-

тоста, пред конечно одлучување, Уставниот суд, по прави-
ло, одржува јавна расправа. 

На јавната расправа Уставниот суд повикува учесни-
ци во постапката и други лица чиешто учество на јавната 
расЛрава е потребно. Во случај одделни учесници во по-
стапката и други повикани лица да не дојдат, Уставниот 
суд може јавната расправа да ја одржи и без нивно прису-
ство. Ако Уставниот суд оцени дека присуството на отсут-
ните учесници во постапката или на други лица повикани 
е неопходно, ќе ја одложи јавната расправа. 

За предметот, местото и времето на одржувањето на 
јавна расправа се известува јавноста, на начинот утврден 
со овој деловник и со други општи акти на Уставниот суд. 

Член 32 
На јавната ^справа, судијата кој го определил Су-

дот за известител во предметот ја излага состојбата на ра-
ботата утврдена во претходната постапка, не изнесувајќи 
го својот предлог за одлука во предметот. 

По излагање на судијата известител, учесниците во 
постапката ги изнесуваат и образлагаат своите ставови и 
предлози, а другите повикани лица - своите мислења и 
факти од интерес за разјаснување на состојбата на работа-
та. 

Во текот на јавната расправа, членовите на Уставни-
от суд можат да поставуваат прашања и да бараат разја-
снувања од учесниците во постапката и од други повикани 
лица за работата што е предмет на јавната расправа. 

2. Седница за советување и гласање 

Член 33 
По завршената јавна расправа, Уставниот суд 

одржува седница за советување и гласање. 
На седницата за советување и гласање, судијата из-

вестител ја излага правната и фактичката состојба на ра-
ботата, утврдена во претходната постапка и на јавната 
расправа и му дава предлог за одлука на Уставниот суд. 

По завршената расправа за предлогот на судијата из-
вестител, се преминува на гласање. 

Ако во текот на седницата се дадени повеќе предлози, 
најпрво се гласа за предлогот на судијата известител во 
предметот, а ако тој предлог не се усвои, се гласа за сите 
други предлози по редоследот по кој се поднесени. 
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3. Продолжување на рокот за усогласување на законот со 
уставот 

Член 34 
Кога Уставниот суд со одлука ќе утврди дека законот 

не е во согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека е 
спротивен со сојузен закон, а Собранието на СФРЈ, однос-
но собранието на републиката, односно собранието на ав-
тономната покраина ќе побара рокот за усогласување да 
се продолжи, Уставниот суд ги оценува причините и може 
да го продолжи рокот за усогласување, кој не може да би-
де подолг од шест месеци од денот на истекот на рокот кој 
со одлука на Уставниот суд бил оставен за усогласување. 

4. Одлучување без одржување на јавна расправа 

Член 35 
Во постапката за оценување на уставноста и закони-

тоста, Уставниот суд може да одлучува и без одржување 
на јавна расправа ако оцени дека во текот на постапката 
работата е доволно разјаснета и дека врз основа на приба-
вените докази може да одлучи и без одржување на јавна 
расправа, како и ако веќе одлучува за таа работа, а во 
предлогот не се дадени нови причини за поинакво опреде-
лување во таа работа и ако постојат услови за запирање 
на постапката. 

5. Форми и начин на одлучување 

Член 36 
Во постаката за оценување на уставноста и закони-

тоста, Уставниот суд со одлука утврдува: 
- дека.сојузниот, републичкиот или покраинскиот за-

кон не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека 
републичкиот или покраинскиот закон се во спротивност 
со сојузен закон; 

- дека одредбите на законот што не се во согласност 
со Уставот на СФРЈ, односно одредбите на републичкиот 
или покраинскиот закон што се во спротивност со сојузен 
закон, престануваат да важат ако надлежното собрание, во 
рок од член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, не го усогласи 
законот со Уставот на СФРЈ, односно не ја отстрани спро-
тивност на републичкиот или покраинскиот'закон и на 
сојузниот закон; 

- дека законот, друг пропис, општ акт или самоупра-
вен општ акт во време на важењето не бил во согласност 
со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон односно дека бил 
во спротивност со сојузен закон. 

Во постапката за оценување на уставноста и закони-
тоста, Уставниот суд со одлука го поништува односно го 
укинува прописот, освен законот, или општиот акт на ор-
ганот на општествено-политичката заедница или самоуп-
равниот општ акт што не е во согласност со Уставот на 
СФРЈ или е во спротивност со сојузен закон за чие из-
вршување се одговорни сојузните органи, односно пропи-
сот или друг општ акт на сојузниот орган што не е во сог-
ласност со сојузен закон. 

'Уставниот суд со одлука го одбива предлогот за оце-
нување на уставноста и законитоста на оспорениот акт 
чие испитување е поведено со предлог. 

Член 37 
Во постапката за оценување на уставноста и закони-

тоста, Уставниот суд со решение: 
- поведува постапка за оценување на уставноста и за-

конитоста по поволна иницијативата; 
- ја запира постапката поведена за оценување на ус-

тавноста и законитоста; 
- го определува рокот за доносителот на оспорениот 

акт што самиот, пред донесувањето на одлука да го преис-
пита оспорениот акт; 

- ја наредува, односно укинува привремената мера за 
запирањето на поединечни акти од извршување. 

Уставниот суд со решение одлучува за неприфаќање 
на иницијативата за поведување постапка ако во постапка-
та не одлучи тоа да го стори со заклучок. 

Член 38 
Во постапката за решавање на спорови меѓу општес-

твено-политички заедници и судир на надлежноста меѓу 
државните органи, Уставниот суд донесува одлуки. 

Член 39 
Одлуките и решенијата во постапката за оценување 

на уставноста и законитоста и во постапката за решавање-
то на спорови меѓу општествено-политичките заедници и 
судирот на надлежноста меѓу државните органи мораат 
да бидат образложени. 

Член 40 
За давање на мислење и предлози од чл. 376, 377 и 

378, како и за продолжување на рокот од член 384 став 3 
од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд одлучува со заклучок. 

Член 41 
Одлука, решение и заклучок се сметаат донесени ако 

за одлуката, решението или заклучокот гласаат повеќето 
членови на Уставниот суд од бројот утврдени со Уставот 
на СФРЈ, 

6. Содржина на одлуката и нејзиното објавување и извршу-
вање 

Член 42 
Одлуката на Уставниот суд содржи уводен дел, при-

чини, изрека и имиња на членовите на Уставниот суд што 
учествувале во нејзиното донесување. Ако при одлучува-
њето имало и издвоени мислења, тоа се назначува во одлу-
ката. 

Член 43 
Одлуката на Уставниот суд се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ", како и во службеното гласило во кое е об-
јавен законот, друг пропис или општ акт на органот на оп-
штествено-политичката заедница или на начинот на кој се 
објавува самоуправниот општ акт за кој одлучува Устав-
ниот суд, и тоа на јазикот на кој е објавен актот во службе-
ното гласило односно на јазикот на кој е објавен самоуп-
равниот општ акт на друг начин. 

На начинот утврден во претходниот став од овој 
член може да се објави и решение на Уставниот суд, акр 
Уставниот суд одлучи да се објави решението. 

Член 44 
Уставниот суд одлучува за поднесување на барање до 

Сојузниот извршен совет, за извршување на неговите од-
луки и за преземање мерки спрема одговорното лице. 

7. Начин на известување на јавноста за работата на Устав-
ниот суд 

Член 45 
Јавноста во работата на Уставниот суд се обезбедува 

со објавување на местото и времето на одржување на сед-
ници и јавни расправи, со информирање на работните лу-
ѓе и граѓаните преку печат, радио, телевизија и други фор-
ми на јавно информирање; со известување на печатот и 
обезбедување присуство на нејзините претстаници на сед-
ниците и на јавните расправи; со повремено јавно објаву-
вање на одлуки и мислења, како и на друг начин во соглас-
ност со овој деловник и со други општи акти на Уставни-
от суд. 
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Д е л т р е т и 

ЗАПИСНИЦИ ОД СЕДНИЦИТЕ 

Член 46 
За текот на седниците на Уставниот суд се водат за-

писници, и тоа: записник од редовната седница, записник 
од седницата за одржување на јавна расправа, записник од 
седницата за советување и гласање и записник од посебна 
седница на Уставниот суд. 

Член 47 
Записникот за текот на седницата на Судот особено 

содржи: име на присутните и отсутните членови на Судот, 
предмет на одлучување, односно разгледување; одлука од-
носно решение или заклучок на Уставниот суд; име и пре-
зиме на член на Уставниот суд кој гласал против одлуката 
односно решение или заклучок и причини за тоа, ако тоа 
го бара член на Уставниот суд во записникот да се внесе, 
како и констатацијата дека член на Уставниот суд, по по-
вод на одлуката односно решението го издвоил своето 
мислење. 

Записникот од редовната и записникот од посебната 
седница се верификуваат на наредната седница на Устав-
ниот суд. 

Записникот од јавната расправа и записникот од сед-
ницата за советување и гласање се сметаат усвоени ако 
член на Уставниот суд, во рок од пет дена од денот на до-
ставувањето на записникот не стави забелешки. Ако член 
на Уставниот суд стави забелешки, записникот со забе-
лешките ќе се изнесе на седницата на Уставниот суд зара-
ди верификација. 

Член 48 
Записникот од редовната и записникот од посебната 

седница го потпишуваат претседателот на Уставниот суд 
и секретарот на Уставниот суд. 

Записникот од јавната расправа и записникот од сед-
ницата за советување и гласање го потпишуваат претседа-
телот на Уставниот суд, судијата известител во предметот 
и записничарот. 

Член 49 
Покрај водењето на записник, текот на седницата, 

јавната расправа или советување може да се сними или 
стенографира. 

Стенограмот или магнетоскопот се авторизира и 
претставува составен дел на записникот. 

Д е л ч е т в р т и 

ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ 

Ј 
1. Соработка со уставните судови на републиките и устав-
ните судови на автономните покраини и со други органи и 

организации 

Член 50 
Во остварувањето на своите функции, Уставниот суд 

соработува со уставните судови на републиките и со ус-
тавните судови на автономните покраини во прашањата 
од заеднички интерес за обезбедување заштита на устав-
носта и законитоста. 

Во остварувањето на таа соработка, Уставниот суд 
поведува и разгледува прашања од заеднички интерес и 
учествува во нивното разгледување, ја усогласува уставно-
судската практика, разменува мислења, информации и 
други материјали и подготвува реферати и други матери-
јали за прашањата од заеднички интерес за остварување 
на заштита на уставноста и законитоста. 

Уставниот суд организира заеднички состаноци и со-
ветувања, учествува на состаноците и советувањата што 
ги организира републичкиот односно покраинскиот Уста-
вен суд и развива и други .форми на меѓусебна соработка 
со уставните судови на републиките и уставните судови на 
автономните покраини. 

Член 51 
Во оценување на уставноста на законите, Уставниот 

суд, во рамките на правата и должностите утврдени со Ус-
тавот на СФРЈ, ја остварува соработката со Собранието 
на СФРЈ, со собранијата на социјалистичките републики и 
собранијата на автономните покраини, а во постапката за 
оценување на уставноста и законитоста на други прописи, 
општи акти и самоуправни општи акти - со органите и ор-
ганизациите што го донеле оспорениот акт. 

Член 52 
Во следење на појавите од интерес за остварување на 

уставноста и законитоста, Уставниот суд соработува осо-
бено со соодветни сојузни органи и организации и заедни-
ци. 

Член 53 
Кога Собранието на СФРЈ го разгледува предлогот 

односно решението на Уставниот суд за поведување по-
стапка, Уставниот суд може да определи свој претставник 
што ќе учествува на седницата нц Собранието, ако тоа го 
барало Собранието. 

Во случај од став 1 од овој член претставникот на Ус-
тавниот суд има права и должности што ќе му ги опреде-
ли Уставниот суд. 

Кога Собранието на СФРЈ ги разгледува мислењата 
и предлозите на Уставниот суд, дадени во следење на поја-
вите од интерес за остварување на уставноста и закони-
тоста, Уставниот суд определува свој претставник заради 
учество на седницата на Собранието на СФРЈ ако тоа го 
бара Собранието. 

Член 54 
Во остварувањето на своите функции, Уставниот суд, 

соработува со општествено-политичките и со други оп-
штествени организации, како и со здруженија на граѓани, 
во прашањата за заштита на уставноста и законитоста. 

Член 55 
Во обезбедување заштита на уставноста и законитос-

та во согласност со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд ко-
ристи материјали, известувања и податоци на органите и 
организациите на здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници, на научни установи и научни и 
стручни работници. 

2. Меѓународна соработка 

Член 56 
Уставниот суд на Југославија ја остварува соработка-

та со уставните судови и со слични органи на странски 
земји што се занимаваат со заштита на уставноста и зако-
нитоста, врз принципите на надворешна политика и меѓу-
народни односи на Југославија и во согласност со нејзини-
те меѓународни обврски. 

За воспоставувањето на соработка, како и за видови-
те и формите на соработка одлучува Уставниот суд на сво-
ја седница. 

Средства за меѓународна соработка се обезбедуваат 
во буџетот на Судот. 
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. . . Д е Ј Г п е т т и 

-ОСНОВИ' НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА НА 
- ' УСТАВНИОТ СУД/ -' ' -

1о Остварување на правата м должностите ма членовите на 
Уставниот суд 

Член-57 
Претседателот и судиите на Уставниот суд своите 

права и должности ги остваруваат на начинот утврден со 
Уставот на СФРЈ, со овој деловник и. со други општи акти 
на Уставниот суд 

' Член 58' 
Претседателот на Уставниот суд го претставува Ус-

тавниот суд во земјата и во странство, свикува седници, 
предлага дневен ред на седница и претседава со седници-
те, ја усогласува работата во, Уставниот суд и работата на 
работните тела ќа Уставниот суд, се грижи за примена на 
Деловникот на Уставниот суд, за остварување на програ-
мата за работа на Уставниот суд и заклучоците на Устав-
ниот суд, како и за организирање и остварување на сора-
ботка со сојузните органи, со општествено-политички ор-
ганизации и заедници и здруженија, со републички однос-
но покраински уставни судови и врши и други права и 
должности утврдени со Уставот на СФРЈ,, со ОВОЈ делов-
ник и со други акти на Уставниот суд. 

Претседателот на Уставниот суд потпишува одлуки, 
решенија и заклучоци, како и општи и поединечни акти 
што ги донесува Уставниот суд. 

Член 59 
Претседателот на Уставниот суд свикува седници на 

Уставниот суд по сопствена иницијатива. 
Претседателот на Уставниот суд е должен да свика 

седница кога тоа ќе го заклучи Уставниот суд или ако за-
кажување на седница побараат најмалку тројца судии. 

Член 60 
Претседателот, во случај на отсутност или спрече-

ност, го заменува судија на Уставниот суд, според распо-
редот што го утврдува Уставниот суд. 

Член-61 
Член на Уставниот суд има право и должност да му 

предлага на Уставниот суд претресување на одделни пра-
шања од надлежноста на Уставниот суд и да учествува во 
претресот и одлучувањето за секое прашање за кое се рас-
права на седниците на Уставниот суд, да му дава иниција-
тиви и предлози на Уставниот суд во вршењето на негови-
те функции и да учествува во работата на работните тела 
на Уставниот суд. 1 

Член '62 . 
Член на Уставниот суд има права и должност да гла-

са за работа за која одлучува Уставниот суд. 
Член на Уставниот суд кој во постапката да оддучу- -

вање' ќе го издвои мислењето има право и должност пис-
мено дато изложи и образложи.. 

Издвоеното мислење на член на Уставниот суд се об-
јавува кон . одлуката во збирката „Одлуки и. мислења на 
Уставниот суд на Југославија" и во-^Билтенот на Устав-
ниот суд на Југославија". 

- Член 63 
Претседателот и судиите на Уставниот суд уживаат 

имунитет вјрз основа на Уставот на СФРЈ. . 
Уставниот суд може да одлучи да се примени имуни-

' тет спрема претседателот или судија на Уставниот суд кој 
не се повикал на имунитет. ' 

- Член 64 
Уставниот суд мрже да одлучи претседателот или су-

чија на Уставниот суд против кого е поведена кривична 
постапка да не врши должност во Уставниот суд додека 
трае постапката. 

Член 65 , 
Претседателот и судиите на Уставниот суд можат да 

бидат разрешени и пред истекот на мандатот од причини-
те утврдени ЈЗО став 1 на член 382 од Уставот на.СФРЈ. 

Причините за разрешување ги утврдува Уставниот 
суд, и за тоа го известува Собранието на СФРЈ. 

Член 66 
Ако Уставниот суд утврди дека причините за разре-

шување на судија или на претседателот на Уставниот суд 
во случајот од член 65 став 1 на овој деловник се оправда-
ни, а Собранието на СФРЈ, во рок од три месеци од денот 
на поднесување на барањето за разршеување, не донесе 
одлука, Уставниот суд на барање од член на Уставниот 
суд, со своја одлука ќе утврди дека му престанала 
должноста во Уставниот суд и за тоа ќе го извести Собра-
- нието на СФРЈ. 

Член 67 
Мандатот на судија на Уставниот суд му истекнува 

со денот на истекот на осум години од денот на неговиот 
избор за член на Уставниот суд. 

Претседателот на Уставниот суд е должен шест месег 
ци пред истекот на мандатот да го извести за тоа Претсе-
дателството на СФРЈ. -

Член .'68 ч 
Претседателот и судиите на Уставниот суд имаат по-

себна легитимација, чијашто форма и содржина ја утврду-
ва Уставниот суд. 

2. Работни тела на Уставниот суд 

Член 69 
Уставниот суд има комисии, како работни тела на 

Уставниот суд. 
Комисиите, зависно од работите заради кои се фор-

мираат, можат да бидат постојани и повремени. 
V Постојани комисии се формираат со одлука на Ус-

тавниот суд, со која се утврдува и нивниот делокруг и сос-
тав. 

Комисијата има претседател.и секретар. 
Членовите на постојаните комисии се именуваат на 

две години и по истекот на тоа време можат да бидат по-
вторно именувани за членови на таа комисија. 

Повремени комисии се формираат и нивните задачи 
и состав ги утврдува Уставниот суд со свое решение. 

3. Секретар на'Уставниот'суд 

Член 70 : 
Секретаров на Уставниот суд се грижи, според упат-

ствата на претседателот на Уставниот суд и во согласност 
со овој деловник, за подготвување седници на Уставниот 
суд, за изготвување и доставување материјали потребни за 
работа на Уставниот суд и за неговите тела; му помага на 
претседателот на Уставниот Суд во вршењето на'неговите 
права и должности во врска со организирањето и подгот-
вувањето на седници на Уставниот суд и во извршувањето 
на заклучоците на Уставниот суд; им обезбедува на работ-
ните тела помош и соработка на стручните, техничките и 
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на Другите служби на Уставниот суд; одговара пред Ус-
тавниот суд за законита и ефикасна работа на службата и 
врши други работи што ќе му ги довери Уставниот суд и 
претседателот на Уставниот суд. 

Секретарот на Уставниот суд се грижи за извршува-
ње на заклучоците на Уставниот суд и непосредно ги из-
вршува заклучоците на Уставниот суд од својот делокруг. 

Секретарот на Уставниот суд, во поглед на раководе-
ње со работата на Службата и засновање и престанок на 
работниот однос на работниците во Работната заедница 
на Службата на Уставниот суд, има права и должности на 
функционер што раководи со сојузен орган на управа ако 
со овој деловник односно со друг општ акт на Уставниот 
суд не е определено поинаку. 

Член 71 
. Секретар.от на Уставниот суд го именува и разрешу-

ва Уставниот суд. 
Секретарот на Уставниот суд се именува на четири 

години и по истекот на тоа време може да биде повторно 
именуван на таа функција. 

Секретарот на Уставниот суд е наредбодавец за из-
вршувањето на претсметки на Уставниот суд. 

За својата работа секретарот е одговорен пред Устав-
ниот суд. 

Член 72 
Со Службата на Уставниот суд непосредно раководи 

секретарот на Уставниот суд. 
За работата на Службата на Уставниот суд секрета-

рот е одговорен пред Уставниот суд. 
Надзор над работата на Службата на Уставниот суд 

врши Уставниот суд. 

Д е л ш е с т и 

СЛУЖБА НА УСТАВНИОТ СУД 

Член 73 
Уставниот суд со. одлука ја организира Службата на 

Уставниот суд и го утврдува нејзиниот делокруг. 
Работите и работните задачи на Службата на Устав-

ниот суд поблиску ги утврдува секретарот на Уставниот 
суд, во согласност со одлуката на Уставниот суд. 

Со одлуката за формирање и определување делокру-
гот на Службата на Уставниот суд, Уставниот суд го ут-
врдува и бројот на раководните работници. 

Раководните работници се назначуваат на четири го-
дини и по истекот на тоа време можат да бидат повторно 
назначени на иста должност. 

Бројот на другите работници и посебните услови по-
требни за вршење на работи и работни задачи во Служба-
та на Уставниот суд ги утврдува секретарот на Уставниот 
суд со решение за внатрешната организација и системати-
зација на работите и работните задачи на Службата, со 
согласност на Уставниот суд, а по претходно прибавено 
мислење од Работната заедница на Службата на Уставни-
от суд. 

Член 74 
На работниците во Службата на Уставниот суд сог-

ласно се применуваат одредбите на Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузнибт извршен 
совет и сојузните органи на управата што се однесуваат на 
остварувањето на самоуправните права, обврски и одго-
ворности, на работните односи на работниците и начинот 
на стекнување, утврдување и распоредување на доходот 
на Работната заедница и распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците 
во работните заедници на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации. 

Д е л с е д м и 

ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ 

Член 75 
Деловникот на Уставниот суд се смета за усвоен кога 

за него ќе гласаат мнозинство членови на Уставниот суд 
од бројот утврден со Уставот на СФРЈ. 

Член на Уставниот суд има право Да предложи изме-
ни и дополненија на деловникот, за што одлучува Устав-
ниот суд. 

Дел осми 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
Постапката утврдена со овој деловник ќе се примену-

ва на сите предмети чијашто постапка е во тек на денот на 
влегувањето во сила на овој деловник. 

Член 77 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Со денот на влегувањето во сила на овој деловник 

престанува да важи Деловникот на Уставниот суд на Ју-
гославија објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74. 

Су. бр. 136 
21 февруари 1985 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТО-
СТА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВА-
Њ Е НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСЕЛУВАЊЕТО НА ОД-
ДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОРСКОТО КРАЈБРЕЖЈЕ, ОС-

ТРОВИ ИЛИ ДЕЛОВИ НА ОСТРОВИ 

1. Угостителската работна организација „Модра 
Шпиља", од Комижа, во својство на овластен предлагач, 
согласно со член 387 став 2 точка 8 од Уставот на СФРЈ, 
покрена пред Уставниот суд на Југославија постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за за-
брана и ограничување на движењето и населувањето на 
одделни делови на морското крајбрежје, острови или де-
лови на острови, донесена од страна на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/80, 34/80 и 
39/84), бидејќи со точка 4 од Одлуката е забрането 
движењето на странци на островите Вис и Бишево. 

Покрај тоа, со предлогот е барано, доколку заради 
интерес на сигурноста и одбраната на земјата Одлуката 
на Сојузниот извршен совет остане во сила, да се донесе 
акт со кој на таа работна организација би и се осигурала 
компензација. 

2. Со одредбата на точка 4 од Одлуката е определено 
дека на островите Вис, Бишево и Ластово, како и на пома-
лите острови и карпи околу нив, е забрането движењето и 
населувањето на странци. Со другите одредби на Одлука-
та е определено уште на кои делови од морското крај-
брежје, острови и делови на острови се забранува и огра-
ничува движењето и населувањето на странци. 

3. Според одредбата на член 201 од Уставот на СФРЈ 
странците во Југославија ги уживаат слободите и правата 
на човекот утврдени со уставот и имаат други права и 
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должности утврдени со закон и меѓународен договор. Во 
согласност со оваа одредба на Уставот на СФРЈ и со член 
51 од Законот за преминување на државната граница и 
движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/79 и 56/80) е пропишано дека Сојузниот извршен 
совет на предлог од функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за внатрешни работи 
односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на народната одбрана, може 
кога тоа го бараат причините за безбедност на државната 
граница или за одбраната на земјата да забрани или огра-
ничи движење и населување во одделни гранични подрачја 
на копното, реките и езерата со одлабочина до 10 км, од-
носно на одделни делови од морското крајбрежје и остро-
вите или на делови од острови. Одлуката на Сојузниот из-
вршен совет е донесена во согласност со овластувањето од 
член 51 на наведениот закон, на предлог од Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. Според оцената на Уставниот суд, по-
ради тоа Одлуката е согласна со Уставот на СФРЈ и не е 
во спротивност со наведената одредба на Законот. 

За донесување на акт со кој на угостителската работ-
на организација „Модра шпиља" во Комижа би и се осигу-
рала компензација Уставниот суд на Југославија во смис-
ла на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ не е надлежен. 

4. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 
375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија на седницата 
одржана на 20 февруари 1985 година, без одржување на 
јавна расправа, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот да се утврди дека точка 4 на Од-
луката за забрана и ограничување на движењето и населу-
вањето на одделни делови на морското крајбрежје, остро-
ви или делови на острови не е согласна со Уставот на 
СФРЈ и дека е во спротивност со законот. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, 
Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Се-
фо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Фран-
ко, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Ми-
лосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 293/84 
20 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 а во врска со член 415 

ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТО-

ПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

За советник на претседателот на Сојузниот општес-
твен совет за стопански развој и економска политика се 

назначува Славица Бакрач, досегашен советник на претсе-
дателот на тој општествен совет. 

С.п.п. бр. 364 
28 февруари 1985 година 

Белгарад 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се назначува за помошник - директор на Сојузната 
управа за царини Стојан Карациќ, досегашен помошник -
директор на таа управа. 

С.п.п. бр. 366 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Фондот на 
солидараноста со неврзаните земји и со земјите во развој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74 и 55/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА СО-
ЛИДАРНОСТ СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИ-

ТЕ ВО РАЗВОЈ 
е 

За директор на Фондот за солидарност со неврзаните 
земји и со земјите во развој се назначува Саво Лакиќ, по-
рано делегат во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

С.п.п. бр. 367 
28 февруари 1985 година 

Белгарад 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Фондот на 
солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74 и 55/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ 
ЗА СОЛИДАРНОСТ СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО 

ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Се разрешува од должноста директор на Фондот на 
солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој 
Владислав Божидаревиќ, поради истекот на времето на 
кое, е назначен. 

, Именуваниот се става на располгање 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. 369 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

225. 

629 
226. 

Одлука за условите и начинот на пренесување 
девизи на давателите на услуги на превоз во меѓ-
ународниот стоковен сообраќај во 1985 година 
Одлука за измена на Одлуката за користењето 
на девизите што граѓаните и граѓанските правни 
лица ги држат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог и за условите и начинот на про-
дажбата на одделни производи од домашно про-
изводство за динари што потекнуваат од про-
дажбата на девизи и за ослободувањето од пла-
ќање на основниот данок на промет на тие про-
изводи 629 

227. Одлука за измена на Одлуката за височината на 
стапката на затезната камата 630 

228. Одлука за престанок на важњето на Одлуката за 
условите и начинот на продажба на одделни 
производи од домашно производство на стран-
ски физички лица за динари што потекнуваат од 
продажба на ефективни странски пари и за осло-
бодување од плаќање основен данок на промет 
на тие производи 630 

229. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените за превоз на патници и предмети на пру-
гите на југословенските железници 630 

Страна 
230. Одлука за усогласување на пензиите со движење-

то на номиналните лични доходи на активните 
воени лица - 630 

231. Одлука за условите за стекнувањето, за височи-
ната и начинот на користење на додаток за по-
мош и нега 631 

232. Одлука за употреба на средствата на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Заедни-
цата за социјално осигурување на воените осигу-
реници наменети за закрепнување на уживатели-
те на пензија во 1985 година 633 

233. Одлука за износот на додатокот на деца на вое-
ните осигуреници - 633 

234. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
мерките за спроведување на монетарно-кредит-
ната политика во 1985 година 634 

235. Одлука За усогласување на обемот и динамиката 
на порастот на нето домашната актива и динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 ап-
рил до 30 јуни 1985 година 634 

236. Правилник за содржината на одделни позиции 
во обрасците на периодичната пресметка и за-
вршната сметка, за начинот на доставување на 
периодичната пресметка и на завршната сметка 
и за податоците и документацијата што се до-
ставуваат кон периодичната пресметка и за-
вршната сметка за организациите на здружен 
т р у д 6 3 6 

237. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за индикациите за протетички и ортотич-
ки средства и санитарни справи, за стандардите 
за материјалот и за роковите на траењето на тие 
средства и справи 642 

238. Наредба за начинот на исплатување надомест за 
неискористени бесплатни и повластени возења 
во патничкиот сообраќај во 1985 година и за до-
кументацијата што се поднесува кон барањето 
за исплата на тој надомест 642 

239. Наредба за измени на Наредбата за височината 
на надоместот за користење на уреди и услуги 
на контролата на летање и водење на воздухо-
плови во јавниот превоз во воздушниот сообра-
ќај 643 

240. Самоуправна спогодба за регулирање на лекува-
њето на осигуреници на СФРЈ во странство - 644 

241. Деловник на Уставниот суд на Југославија 646 
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на 

Одлуката за забрана и ограничување на 
движењето и населувањето на одделни делови 
од морското крајбрежје, острови или делови на 
острови 653 

Назначувања и разрешувања 653 
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