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237. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 15 март 1989 година. 
П бр. 935 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 

ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за основите на системот на државната уп-

рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78,21/82, 18/85 
и 37/88) член 192 се менува и гласи: 

„Сојузниот извршен совет го сочинуваат претседате-
лот, определен број членови и сојузните секретари и дру-
гите функционери кои раководат со сојузните органи на 
управата определени со сојузен закон. 

Собранието на СФРЈ, при изборот на Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од кандидатот за претседател на 
Сојузниот извршен совет односно од претседателот на. Со-
ветот, го утврдува бројот на членовите на Советот. 

На предлог од претседателот на Сојузниот извршен 
совет, Собранието на СФРЈ избира од редот на членовите 
на Советот еден или повеќе потпретседатели на Советот." 

Член 2 
Член 204 се брише. 

Член 3 
Член 209 се брише. 

Член 4 
Во член 210 став 1 зборовите: „донесување на проб-

ен за извршувањето на сојузните закони, други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ“, а кои се донесуваат 
врз основа на согласност од надлежните републички и по-
краински органи“, се заменуваат со зборовите: „кои се до-
несуваат врз основа на согласност на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покраини“. 

Член 5 
Во член 214 став 1 зборовите: „и на меѓурепублички-

те комитети“ се бришат“. 
Член 6 

Во член 221 став 1 зборовите: „сојузни комитети“ се 
бришат. 

Во став 2 зборовите: „односно на сојузните комите-
ти“ се бришат. 

Член 7 
Поднасловот: „2) Сојузни комитети“ и чл. 223-225 се 

бришат. 
Поднасловите 3) и 4) стануваат поднаслови 2) и 3). 

Член 8 
Во член 229 став 3 зборовите: „и сојузните комитети“ 

се бришат. 
Член 9 

Во поднасловот: в) Органи на управата и организа-
ции во состав на сојузните секретаријат и сојузните ко-
митети зборовите: „сојузните комитети“ и во член 230 збо-
ровите: „Односно на сојузниот комитет“ се бричат. 

Член 10 
Поднасловот: „2) Претседател на сојузен комитет“ и 

чл. 233 и 234 се бришат. 
Досегашниот поднаслов 3) станува поднаслов 2). 

Член 11 
Во член 236 став 2 зборовите: „односно на сојузен ко-

митет," и зборовите: „односно од претседателот на сојуз-
ниот комитет“ се бришат. 

Член 12 
Во член 237 став 1 зборовите: „или на претседателот 

на сојузен комитет“ се бришат. 
Во ст. 2 и 4 зборовите: „односно претседател на соју-

зен комитет“, различно членувано, се бришат. 
Во став 3 зборовите: „односно во сојузниот комитет“ 

и зборовите: „односно претседател на сојузен комитет“, 
различно членувано, се бришат. 

Член 13 
Во член 238 став 6 зборовите: „односно на сојузен ко-

митет“ и зборовите: „односно од претседателот на сојуз-
ниот комитет“ се бришат. 

Член 14 
Во член 239 став 1 зборот „потсекретар“ се заменува 

со зборовите: „еден или повеќе потсекретари“, а зборови-
те: „ако со сојузен закон не е определено поинаку“ се бри-
шат. 

Во став 2 зборовите: „сојузен комитет, како и во“ се 
бришат. 

Член 15 
Во член 240 став 1 зборовите: „на сојузен комитет“ се 

бришат. 
Член 16 

Во член 255 став 2 се брише. 
Член 17 

Во член 265 став 1 зборовите: „надлежните републич-
ки и покраински органи“ се заменуваат со зборовите: „со-
бранијата на републиките и собранијата на автономните 
покраини“. 

Став 2 се брише. 
Во став 3 зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со збо-

ровите: „став .1". 
Член 18 

Член 266 се брише. 
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Член 19 
Во член 268 зборовите: „особено низ правото и 

должноста на извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и на извршните совети на собранијата на автоном-
н а покраини да учествуваат во работата на меѓурепуб-
личките комитети“ се бришат. 

Член 20 
Во член 279 став 1 зборовите: „односно сојузен коми-

тет“, различно членувано, се бришат. 
Во став 2 зборовите: „односно претседателот на со-

јузниот комитет“ се бришат. 
Член 21 

Чл. од 282 до 287 се бришат. 
Член 22 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ“. 

238. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА-

ТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за организацијата и делокругот на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
15 март 1989 година. 
П бр. 952 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

ч 
Потпретседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и делокругот на сојуз-

ните органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86 и 
24/88), член 6 се менува и гласи: 

„Сојузни секретаријат се: 
1) Сојузен секретаријат за надворешни работи; 
2) Сојузен секретаријат за народна одбрана; 
3) Сојузен секретаријат за внатрешни работи; 
4) Сојузен секретаријат за финансии; 
5) Сојузен секретаријат за економски односи со 

странство; 
6) Сојузен секретаријат за трговија; 
7) Сојузен секретаријат за енергетика и индустрија; 
8) Сојузен секретаријат за сообраќај и врски; 
9) Сојузен секретаријат за земјоделство; 

10) Сојузен секретаријат за развој; 
11) Сојузен секретаријат за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална политика; 
12) Сојузен секретаријат за правосудство и управа." 

Член 2 
Во член 7 став 1 по зборот: „федерацијата“ точката се 

заменува со точка и запирка и се додаваат зборовите: „из-
вестувањето на странската јавност за политиката на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; информа-
Хивно-пропагандната дејност спрема странство; информи-
рањето на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија во странство и на иселениците; следег 
њето на дејноста на странските средства за јавно инфор-
мирање што се однесуваат на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија." 

Член 3 
Во член 8 став 1 по зборот: „обвинителство;" се дода-

ваат зборовите: „извршувањето на кривичните санкции на 
осудените активни воени лица." 

Член 4 
Во член П по зборовите: „привремениот увоз и из-

воз“ точката се заменува со точка и запирка и се додаваат 
зборовите: „прометот на услуги во областа на туризмот; 
меѓународната соработка и соработката со меѓународ-
ните организации во областа на туризмот." 

, Член 5 
Член 12 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за трговија врши работи 

што се однесуваат на: следењето на состојбата и појавите 
на пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на 
економската политика, особено заради обезбедување на 
единството на југословенскиот пазар, влијанието на сто-
панските движења врз пазарот на стоки и услуги и пазар-
ните односи; тековните материјални биланси; основите на 
правната положба и работењето на организациите на 
здружен труд и на другите субјекти на пазарното работе-
ње на единственото стопанско подрачје на Југославија; 
прометот на стоки и услуги во земјата; снабденоста на па-
зарот на стоки и услуги; унапредурањето и развојот на 
трговијата во земјата; системот на општествената контро-
ла на цените и следењето на движењето на цените на сто-
ките и услугите; стоковните резерви." 

Член 6 
По член 12 се додаваат пет нови члена кои гласат: 

„Член 12а 
Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија 

врши работи што се однесуваат на: економските, технич-
ко-технолошките и други прашања во областа на енерге-
тиката, индустријата, рударството, градежништвото, гео-
дезијата, малото стопанство, особено од гледиштето на 
развојот на суровинската база, производството, потрошу-
вачката и користењето на капацитетите во тие области и 
развојот, модернизацијата и применувањето на техничко-
-технолошките и на други достигања во тие области; про-
изводството и користењето на радиоактивен материјал и 
негово сместување; условите и начинот на задолжително 
здружување на организациите на здружен труд во Заедни-
цата на електростопанството. 

Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија 
врши работи што се однесуваат на нуклеарната енергија и 
други работи во о,дделни стопански области, како и други 
работи што се заеднички за две или повеќе стопански об-
ласти, ако тие работи не се ставени во делокруг на друг со-
јузен орган на управата односно сојузна организација. 

Член 126 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски врши ра-

боти што се однесуваат на: економските, техничко-техно-
лошките и други прашања од значење за развојот и фун-
кционирањето на сообраќајот и врските; условите и начи-
нот на задолжително здружување во заедници на органи-
зациите на здружен труд во областа-на железничкиот сооб-
раќај и поштенско-телеграфско^телефонскиот сообраќај; 
безбедноста на воздушната пловидба и основите на без-
бедноста во другите области на сообраќајот; пловните па-
тишта на водите на кои важи меѓународниот и меѓу држав-
ниот режим на пловидбата; системот на врски од значење 
за безбедноста на земјата и технолошкото единство на 
системот на врски; меѓународните врски; кооперацијата и 
деловно-техничката соработка во областа на системот на 
сообраќајот и врските; испитувањето на причините за не-
среќи на воздухоплови. 

Член 12в 
Сојузниот секратаријат за земјоделство врши работи 

што се однесуваат на: економските, техничко-технолош-
ките и други прашања од значење за развојот на земјодел-
ството, рибарството, водостопанството и шумарството, 
како и преработката на земјоделските производи; општес-
твено-економските односи во земјоделството и на село 
кои се од интерес за политиката на единствениот развој на 
земјодеството; заштитата на животните од заразни болес-
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ти, заштитата на растенијата од болести и штетници што 
ја загрозуваат целата земја; пуштањето во промет на 
средства за заштита на животните и растенијата; контро-
лата на пренесувањето на животни и растенија преку 
државната граница; контролата на работата на извозните 
кланици; признавањето на сорти на земјоделски и шумски 
растенија; нормите на квалитетот за семе и посадочен ма-
теријал; режимот на водите од интерес за целата земја и 
меѓудржавните води; заштитата на водите на крајбрежно-
то море од загадување. 

Член 12г 
Сојузниот секретаријат за развој врши работи што се 

однесуваат на: концепцијата к стратегијата на општестве-
но-економскиот развој на Југославија; основите на сто-
панскиот систем и изградбата на пазарни механизми; ос-
новите на системот на општественото планирање и оп-
штествениот план на Југославија; тековните економски 
движења и политиката за стабилизација; побрзиот развој 
ria стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини; стратегијата на научно-технолошкиот раз-
вој на Југославија; создавањето на системски, материјал-
ни и други услови за развој и примена на науката и техно-
логијата; поттикнувањето и координирањето на развојот 
на,науката и технологијата и применувањето на научните 
и технолошките достигања во стопанството и другите деј-
ности; унапредувањето на соработката со други држави и 
меѓународни организации во областа на науката и техно-
логијата; основите на општествениот систем на информи-
рањето; информациониот систем на федерацијата и ин-
формациониот систем на сојузните органи; изградбава на 
системот на научно-технички информации и предлагање-
то на мерки за унапредување на развојот на општествени-
от систем на информирањето; основите на системот на за-
штитата и унапредувањето на животната средина и за-
штитата и унапредувањето на животната средина од инте-
рес за целата земја и за меѓународната заедница. 

Член 12д 
Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална политика врши работи што се одне-
суваат на: основните права на работниците во здружениот 
труд во областа на вработувањето, работните односи, рас-
пределбата на средствата за лични доходи и заштитата 
при работата; социјалното осигурување и другите основ-
ни права на работните луѓе со кои се обезбедуваат нивна-
та социјална сигурност и солидарност; вработувањето и 
заштитата на положбата и правата на граѓаните на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија на работа 
во странство; општествено-економските односи и други 
прашања од значење за организираниот развој на здрав-
ството, социјалната заштита и домувањето; заштитата на 
населението од заразни болести; здравствената исправ-
ност на животните намирници и на предметите за општа 
употреба; производството и прометот на опојни дроги; 
пуштањето во промет на лекови и отрови; стандардите и 
нормите на квалитетот на лековите и санитетскиот мате-
ријал; заштитата од јонизирачки зрачења; условите за зе-
мање и пресадување на делови од човечкото тело; сани-
тарниот надзор на државната граница; здравствената и 
социјалната заштита на бегалците и на други странци во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија; за-
штитата на членовите на семејствата на лицата на за-
должителна воена служба; евиденциите во областа на тру-
дот и здравството; основните права на борците, на воени-
те инвалиди и семејствата на паднатите (х)рци и оствару-
вањето на тие права, како и контролата на трошењето на 
средствата наменети за реализација на тие основни права; 
гробиштата и гробовите на југословенските борци во 
странство; евиденцијата во оваа област од интерес за це-
лата земја; следењето и извршувањето на обврските во 
врска со обележувањето и 'одржувањето на гробиштата и 
гробовите на припадниците на сојузничките армии и дру-
ги странски армии на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија." 

Член 7 
Член 13 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за правосудство и управа 

врши работи што се однесуваат на: сојузното кривично за-
конодавство, сојузното законодавство за стопанските пре-
стапи и прекршоците; основите на облигационите односи 
(општ дел на облигациите) и основните сопственосно-
-правни односи; авторското право; правната положба на 
странците; извршувањето на кривичните санкции на осу-

дените странци; колизионите норми; меѓународната прав-
на помош; екстрадицијата и помилувањето; судските по-
стапки и општата управна постапка; основите на систе-
мот на државната управа; организацијата и начинот на 
работа на сојузните органи, правата, должностите и одго-
ворностите на работниците од трудот и по основ на тру-
дот во сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции, правата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост. 

Сојузниот секратаријат за правосудство и управа 
врши и други работи на сојузната управа, ако тие работи 
не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управа-
та односно сојузна организација. 

Сојузниот секретаријат за правосудство и управа со-
работува со другите сојузни органи на управата и сојузни 
организации, како и со стручните служби на сојузните ор-
гани на управата, заради усогласување на активноста врз 
унапредувањето на организацијата на работата“. 

Член 8 
Член 14 се брише. 

Член 9 
Досегашниот пододдел „2. Сојузни комитети“ и чл. 

од 15 до 21 се бришат. 
Досегашните пододдели 3 и 4 стануваат пододдели 2 

и 3. 
Член 10 

Во член 24 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузната управа за контрола на летањето е во сос-

тав на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски." 
Член 11 

Во член 25 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузната управа за радиоврски е во состав на Со-

јузниот секретаријат за сообраќај и врски." 

Член 12 
Во член 27 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот пазарен инспекторат е во состав на Сојуз-

ниот секретаријат за трговија." 
Член 13 

Во член 29 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот воздухопловен инспекторат е во состав 

на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски." 
Член 14 

Член 31 се менува и гласи: , 
„Сојузниот завод за општествено планирања врши 

стручни работи што се однесуваат на: концепцијата и 
стратегијата на општествено-економскиот развој на Југо-
славија; основите на стопанскиот систем и изградбата на 
пазарни механизми; основите на системот на општестве-
ното планирање, општествениот план на Југославија, 
единствената методологија на планирањето и минимумот 
основни показатели за планирање и следење на остварува-
њето на плановите; тековните економски движења и поли-
тиката за стабилизација; побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини; 
вкупните материјални биланси; плановите за одбрана во 
стопанските и општествените дејности; остварувањето на 
општествениот план на Југославија; следењето на општа-
та, заедничката, инвестиционата и личната потрошувач-
ка; информирањето на субјектите на планирањето за фак-
тите значајни за подготвувањето на плановите и следење-
то на остварувањето на плановите; долгорочната развојна 
и планска соработка со други земји и меѓународни еко-
номски организации; учеството во изработката на проек-
цијата на платниот биланс на Југославија. 

Со работата на Сојузниот завод за општествено пла-
нирање раководи генералниот директор. 

Во Сојузниот завод за општествено планирање 
можат да се назначат директори. . 

Сојузниот завод за општествено планирање е во сос-
тав на Сојузниот секретаријат за развој." 

Член 15 
Во члеџ 31а став 3 се менува и гласи: 
„Сојузниот завод за цени е во состав на Сојузниот 

секретаријат за трговија." 
Член 16 

Член 35 се менува и гласи: 
„Сојузниот хидрометеоролошки завод врши работи 

што се однесуваат на истражувањето на атмосферата и 
метеоролошките и хидролошките дејности од интерес за 
целата земја, а особено на следењето на хидрометеорлош-
одте процеси и собирањето, обработувањето и објавување-
то на хидрометеоролошките податоци." 
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Член 17 
Во член 36 став 1 зборовите: „работите и услугите“ се 

заменуваат со зборовите: „стоките и услугите . 
Став 2 се менува и гласи: 

^ . „Сојузниот завод за стандардизација е во состав на 
СОЈУЗНИОТ секретаријат за трговија." 

Член 18 
Во член 37 став 1 по зборот: „жиговите“, се додаваат 

зборовите: „знаците за квалитетот“. 
Став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот завод за патенти е во состав на Сојузниот 

секретаријат за развој." 
Член 19 

Во член 38 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот завод за мери и скапоцени метали е во 

состав на Сојузниот секретаријат за енергетика и индус-
трија." 

Член 20 
Во член 39 по зборовите: „се однесуваат на:" се бри-

шат двете точки и се додаваат зборовите: геолошката деј-
нос од интерес за целата земја, а посебно на:". 

Член 21 
Во член 39а став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот завод за информатика е во состав на Со-

јузниот секретаријат за развој. 
Член 22 

Во член 396 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот завод за унапредување на управата е во 

состав на Сојузниот секретаријат за правосудство и упра-
ва." 

Член 23 
Во член 41 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузната дирекција за стоковни резерви е во состав 

на Сојузниот секретаријат за трговија. 
Член 24 

Во член 44 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузното биро за работи на вработувањето е во 

состав на Сојузниот секретаријат за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика“. 

Член 25 
По член 47а се додава нов член 476 кој гласи: 

„Член 476 
На 16 март 1989 година се укунуваат и престануваат 

да работат: 
П Сојузниот секретаријат за стопанство; 
2) СОЈУЗНИОТ секретаријат за информации; 
3) СОЈУЗНИОТ комитет за за земјоделство; 
4) СОЈУЗНИОТ комитет за за сообраќај и врски; 
5) СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и социјална 

политика; 
6) Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-

ните инвалиди; 
7) Сојузниот комитет за наука, технологија и инфор-

матика; 
8) Сојузниот комитет за за туризам; 
9) СОЈУЗНИОТ секретаријат за законодавство, право-

судство и управа." 
Член 26 

По член 48г се додава нов член 48д кој гласи: 
„Член 48д 

На 17 март 1989 година починуваат да работат, со по-
ложбата и делокругот утврден со овој закон: 

1) Сојузниот секретаријат за трговија; 
2) СОЈУЗНИОТ секретаријат за енергетика и индустри-

ја; 
3) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; 
4) СОЈУЗНИОТ секретаријат за земјоделство; 
5) СОЈУЗНИОТ секретаријат за развој; 
. 6 ) СОЈУЗНИОТ секретаријат за труд, здравство, бореч-

ки прашања и социјална политика; 
7) Сојузниот секретаријат за правосудство и управа." 

Член 27 
По член 52а се додава нов член 526 кој гласи: 

„Член 526 
На 17 март 1989 година надлежностите односно рабо-

тите на укинатите сојузни органи на управата (член 476) 
ги преземаат соодветните СОЈУЗНИ органи на управата, во 
согласност со делокругот утврден со овој закон. 

Задачите и работите на укинатите сојузни органи на 
управата (член 476), што не се опфатени со делокругот на 
сојузните органи на управата од член 48д на овој закон, ги 
преземаат соодветните стручни служби во согласност со 
прописот на Сојузниот извршен совет." 

Член 28 
По член 53а се додава нов член 536 кој гласи: 

„Член 536 
Сојузните органи на управата и стручните служби 

што ги преземаат надлежностите односно работите на 
укинатите сојузни органи на управата, ги преземаат и ра-
ботниците кои на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон непосредно работеле на тие задачи и работи." 

Член 29 
По член 54д се додава нов член 54ѓ кој гласи: 

„Член 54ѓ 
Со денот на престанувањето на работата на укинати-

те сојузни органи на управата (член 476), се разрешуваат 
функционерите и членовите на крлегијалните тела на со-
јузните органи на управата што ги именувало Собранието 
на СФРЈ односно назначил Сојузниот извршен совет, како 
и раководните работници што ги назначил Сојузниот из-
вршен совет. 

Со денот на почетокот на работата на Сојузниот сек-
ретаријат за развој се разрешуваат функционерот кој ра-
ководи со СОЈУЗНИОТ завод за општествено планирање и 
негововиот заменик што ги именувало Собранието на 
С Ф Р Ј “ . 

Член 30 
По член 55в се додава нов член 55г кој гласи: 

„Член 55г 
Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата 

и документацијата, средствата за работа и средствата на 
фондовите што ги користеле укинатите сојузни органи на 
управата се распоредуваат на новооснованите СОЈУЗНИ ор-
гани на управата, како и на стручните служби на Сојузни-
от извршен совет што ги презеле задачите и работите и 
работниците на тие органи, истовремено со преземањето 
на тие задачи, работи и работници." 

Член 31 
По член 566 се додава нов член 56в кој гласи: 

„Член 56в 
Сојузниот извршен совет го утврдува начинот на пре-

земање на задачите и работите и работниците во случаите 
предвидени со овој закон, како и распоредувањето на 
средствата од член 55г на овој закон и другите елементи 
во врска со спроведувањето на овој закон. 

Член 32 
По член 576 се додава нов член 57в кој гласи: 

„Член 57в 
Функционерите кои раководат со сојузните органи на 

управата од член 48д на овој закон ќе му ги поднесат на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет, заради давање согласност, акти-
те за внатрешната организација и работата и актите за 
систематизацијата на задачите и работите во тие органи 
најдоцна до 15 мај 1989 година. 

Работниците кои не ќе бидат рапосредени според ак-
тите од став 1 на овој член ги имаат правата и должности-
те од чл. 393 и 394 на Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата." 

Член 33 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

237. Закон за измени и дополненија на Законот за 
основите на системот на државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата .461 

238. Закон за измени и дополненија на Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните ор-
гани на управата и (сојузните организации 462 
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