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239. 

Врз основа на чл. 217 и 274 од Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89) и член 56 од 
Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 7/84 и 29/86), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ ТЕЛА 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И НА ЗАЕДНИЧ-

КИ КОЛЕГИЈАЛНИ ТЕЛА 

1. Престануваат да важат: 
1) Одлуката за формирање на Комисија за реформа 

на стопанскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
16/88); 

2) Одлуката за формирање на Комисија за заштита и 
унапредување на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 48/86); 

3) Одлуката за формирање на Комисија за координа-
ција на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Советот за заемна економска по-
мош (СЕВ) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/84); 

4) Одлуката за формирање на Комисија за соработка 
со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/84); 

5) Одлуката за формирање на Комисија за координа-
ција на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Европската економска заедница 
(EEZ), Европската зона на слободна трговија (EFTA) и 
Организацијата за економска соработка и развој (OECD) 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/84). 

2. Архивот и документацијата на укинатите комисии 
ќе ги преземат другите комисии на Сојузниот извршен со-
вет, односно сојузните органи на управата во чиј делокруг 
спаѓаат соодветните задачи и работи на укинатите коми-
сии. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 155 
16 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет, 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

,240. 
Врз основа на член 216 од Законот за основите-на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Се формира Секретаријат за законодавство како 

самостојна стручна служба на Сојузниот извршен совет, 
со положба и делокруг утврдени со оваа одлука. 

2. Секретаријатот за законодавство е самостојна 
стручна служба на Сојузниот извршен совет, која врши 
стручни работи и задачи за потребите на Советот: дава 
мислења за предлозите за донесување на нацрти и предло-
зи на закони и други прописи и општи акти; се грижи за 
обезбедувањето на методолошко единство и согласност на 
тие прописи и општи акти со Уставот на СФРЈ и со сојуз-
ните закони; со давањето на мислења остварува стручна 
соработка со сојузните органи на управата и со сојузните 
организации во изготвувањето на сојузните закони и дру-
гите прописи и општи акти; ги изготвува и учествува во 
изработката на сојузните закони и другите прописи и оп-
шти акти по барање на Сојузниот извршен совет; дава 
мислења и предлози за прашања од значење за изградбата 
и унапредувањето на сојузното законодавство и единстве-
ните основи на правниот систем; се грижи за објавување-
то во „Службен лист на СФРЈ“ на прописите и другите ак-
ти на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на 
управата и сојузните организации, како и на другите орга-
ни и организации определени со сојузен закон; врши и 
други стручни работи што ќе му ги определи Сојузниот 
извршен совет. 

3. Со работата на Секретаријатот за законодавство 
раководи секретарот, кој за својата работа и за извршува-
њето на работите и задачите на Секретаријатот одговара 
пред Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на раководењето со работата на Секрета-
ријатот за законодавство и одлучувањето за засновање и 
престанување на работниот однос на работниците во Сек-
ретаријатот, секретарот ги има правата и должностите на 
функционер кој раководи со сојузен орган на управата. 

4. Секретарот на Секретаријатот за законодавство 
присуствува на седниците на Сојузниот извршен совет и 
учествува во нивната работа кога се разгледуваат праша-
ња што се однесуваат на делокругот на Секретаријатот и 
за нив изнесува мислења и забелешки. 

5. Ако секретарот на Секретаријатот за законодав-
ство најде дека прописот на сојузниот секретар односно 
на старешината на друг сојузен орган на управата или од-
делни одредби на тој пропис не се во согласност со Уста-
вот на СФРЈ, со сојузен закон и со други прописи односно 
општи акти на Собранието на СФРЈ или со прописот на 
Сојузниот извршен совет, должен е на Советот да му 
укаже на таа несогласност. 

6. Секретарот на Секретаријатот за законодавство 
може да има заменик. 

Заменикот на секретарот, на предлог од претседате-
лот на Сојузниот извршен совет, го назначува Советот. 

Заменикот на секретарот го заменува секретарот во 
случај на негова отсутност или спреченост во вршењето 
на должноста со сите овластувања и одговорности во ра-
ководењето со работата на Секретаријатот и врши и дру-
ги задачи и работи што ќе му ги довери секретарот. 

7. Во Секретаријатот за законодавство можат да се 
назначуваат раководни работници: потсекретар и еден 
или повеќе помошници и советници на секретарот. 
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Работите и задачите на кои се распоредуваат одго-
ворни работници и нивниот број се утврдуваат со правил-
нико,т за систематизација на работите и задачите во Сек-
ретаријатот за закбнодавство. -

Раководните работници ги. назначува и разрешува од 
должноста Сојузниот извршен совет, на предлог од секре-
тарот на Секретаријатот за законодавство. 

Личниот доход на раководните работници го опреде-
лува Сојузниот извршен совет. 

8. Секретарот на Секретаријатот за законодавство и 
неговиот заменик, раководните работници и работниците 
во Секретаријатот ги остваруваат своите самоуправни 
права во работната заедница на Секретаријатот. 

9. Средствата за работа ha Секретаријатот за законо-
давство се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Наредбодавец за извршување налретсметката е сек-
ретарот на Секретаријатот за законодавство. 

10. На организацијата и работата на Секретаријатот 
за законодавство, во поглед на овластувањата и одговор-
ностите на секретарот и неговиот заменик, правата, об-
врските и одговорностите на работниците во Секретарија-
тот, се применуваат прописите што важат за сојузните ор-
гани на управата, ако со сојузен закон или со друг пропис 
не е определено поинаку. 

11. Секретаријатот за законодавство има свој печат. 
12. Секретарот на Секретаријатот за законодавство е 

должен да го поднесе до Сојузниот извршен совет на сог-
ласност правилникот за организацијата и работата и пра-
вилникот за систематизација на работите и задачите на 
Секретаријатот во рок од три месеци од денот на влегува-
њето на оваа одлука во сила. 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 156 
16 март 1989 година 
Белград 

Сојузниот извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

241. 

Врз основа на член 216 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМА-

ЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Се формира Секретаријат за информации како са-
мостојна стручна служба на Сојузниот извршен совет, со 
положба и делокруг утврдени со оваа одлука. 

2. Секретаријатот за информации е самостојна струч-
на служба на Сојузниот извршен совет, која врши стручни 
работи и задачи што се однесуваат на: известувањето на 
јавноста, по пат на средствата за јавно информирање за 
општествено-економскиот и политичкиот развој на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и за рабо-

тата на Сојузниот извршен совет, како и за заедничките 
прашања од работата на сојузните органи на управата и 
сојузните организации; дејноста на странските информа-
тивни установи, странските средства за јавно информира-
ње, дописништвата и странските дописници во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; следењето на 
дејноста на странските средства за јавно информирање 
што се однесуваат на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

3. Со работата на Секретаријатот за информации ра-
ководи секретарот, кој за својата работа и за извршување-
то на работите и задачите на Секретаријатот одговара 
пред Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на раководењето со работата на Секрета-
ријатот за информации и одлучувањето за засновање и 
престанување на работниот однос на работниците во Сек-
ретаријатот, секретарот ги има правата и должностите на 
функционер кој раководи со сојузен орган на управата. 

4. Секретарот на Секретаријатот за информации 
може да има заменик. 

Заменикот на секретарот го заменува секретарот во 
случај на негова отсутност или спреченост во вршењето 
на должноста, со сите овластувања и одговорности во ра-
ководењето со ра(5отата на Секретаријатот, и врши и дру-
ги задачи и работи што ќе му ги довери секретарот. 

5. Во Секретаријатот за информации можат да се на-
значат раководни работници: потсекретар и еден или по-
веќе помошници и советници на секретарот. 

Работите и задачите на кои се распоредуваат работ-
ниците и нивниот број се утврдуваат со правилникот за 
систематизација! на работите и задачите во Секретарија-
тот за информации. 

Раководните работници ги назначува и разрешува од 
должноста Сојузниот извршен совет, на предлог од секре-
тарот на Секрет аријатот за информации. 

Личниот доход на раководните работници го опреде-
лува Сојузниот извршен совет. 

6. Секретарот на Секретаријатот за информации и не-
говиот заменик, раководните работници и работниците во 
Секретаријатот ги остваруваат своите самоуправни права 
во работната заедница на Секретаријатот. 

7. Средствата за работа на Секретаријатот за инфор-
мации се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 1 

Наредбодавец за извршување на претсметката е сек-
ретарот на Секретаријатот за информации. 

8. На организацијата и работата на Секретаријатот 
за информации, во поглед на овластувањата и одговорнос-
тите на секретарот и неговиот заменик и правата, об-
врските и одговорностите на работниците во Секретарија-
тот, се применува.ат прописите што важат за сојузните ор-
гани на управата, ако со сојузен закон или со друг пропис 
не е определено поинаку. 

9. Секретаријатот за информации има свој печат. 
10. Секретарот на Секретаријатот за информации е 

должен да ги поднесе до Сојузниот извршен совет на сог-
ласност правилникот за организацијата и работата и пра-
вилникот за систематизација на работите и задачите на 
Секретаријатот во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 157 
16 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 
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242. 
Врз основа на член 347 точка 11 од Уставот на СФРЈ 

и член 212 од Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/73, 
21/82, 18/85, 37/88 и 18/89) Сојузниот извршен совет до-
несува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

Член 1 
Во Деловникот на Сојузниот извршен совет 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84 и 29/86), пододделот 1. 
„Координациона комисија“ и чл. 21 до 25 се бришат. 

Член 2 
Членот 30 се менува и гласи: 

„Член 30 
Комисии на Советот се: 
1) Комисијата за општествено-економски и политич-

ки систем; 
2) Комисијата за развој и тековна економска и соци-

јална политика; 
3) Комисијата за односи со странство; 
4) Комисијата за кадровски, станбени и администра-

тивни прашања; 
5) Комисијата за одбранбени подготовки и внатреш-

ни работи“. 

Член 3 
Членот 32 се менува и гласи: 

„Член 32 
Во делокругот на Комисијата за развој и тековна еко-

номска и социјална политика, во рамките на надлежности-
те на Советот, спаѓаат разгледувањето и предлагањето на 
Советот на ставови и заклучоци по прашањата што се од-
несуваат на: подготвувањето и остварувањето на долго-
рочните и среднорочните планови за развој на Југослави-
ја; подготвувањето на стратегијата на научно-технолош-
киот развој на Југославија и на другите стратегии на раз-
војот; подготвувањето на програми на мерки на економ-
ската политика за остварување на општествениот план; 
подготвувањето на материјалните, енергетските и други 
биланси на Југославија; финансирањето на федерацијата; 
подготвувањето, донесувањето и спроведувањето на про-
писите и мерките и преземањето на активности заради ос-
тварување на планските акти, особено во областа на паза-
рот и цените, финансиите, даночната политика, буџетот 
на федерацијата, надворешнотрговскиот и девизниот 
режим, извозот и увозот, политиката на курсот на дина-
рот, кредитните односи со странство, кредитно-монетар-
ната политика и царинската и вонцаринската заштита; ос-
тварувањето на политиката за побрз развој на недоволно 
развиените републики и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово; остварувањето на политиката од областа 
на општествените дејности од становиште на нивната ма-
теријална положба, а особено во областа на вработување-
то и социјалната политика и унапредувањето и заштитата 
на животната средина, како и на разгледувањето на оддел-
ни прописи од становиште на нивното влијание врз раз-
војната политика и тековните стопански движења." 

Член 4 
Членот 35 се менува и гласи: 

„Член 35 
Во делокругот на Комисијата за кадровски, станбени 

и административни прашања, во рамките на надлежности-

те на Советот спаѓаат: остварувањето на кадровската по-
литика и кадровското оспособување на сојузните органи 
на управата и сојузните организации, на стручните и дру-
ги служби на Советот, именувањето, назначувањето и раз-
решувањето на функционерите и раководните работници 
во Советот, сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, стручните служби на Советот и во дипломат-
ските и конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство и доде-
лувањето на одликувања на сите функционери и работни-
ци; организацијата и начинот на работа на сојузните орга-
ни на управата и сојузните организации; остварувањето и 
развојот на самоуправувањето во сојузните органи на уп-
равата, сојузните организации и стручните и други служби 
на Советот; остварувањето на принципот на јавност на 
работата на Советот, на сојузните органи на управата и 
сојузните организации; располагањето со средствата во 
општествена сопственост што ги користат органите на фе-
дерацијата; користењето на постојаната и тековната бу-
џетска резерва, како и други прашања што не се во делок-
ругот на другите комисии на Советот. 

Во делокругот на Комисијата спаѓаат и: програмира-
њето и реализацијата на изградбата на станбени згради, 
станови и гаражи за членовите на Советот, замениците на 
сојузните секретари, функционерите и раководните работ-
ници што ги назначува Советот и за работниците во сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации, во 
стручните и други служби на Советот; распределбата на 
становите за потребите на сојузните органи на управата и 
сојузните организации прибавени со средства на буџетот 
на федерацијата; доделувањето на користење на семејни и 
службени станови и гаражи односно на гаражни места; ко-
ристењето и управувањето со станови, станбени згради и 
гаражи наменети за потребите на функционерите, рако-
водните работници и работниците во Советот и сојузните 
органи на управата и сојузните организации. 

Комисијата ги утврдува, по постапката пропишана 
со овој деловник за донесување на одделни акти од над-
лежност на Советот, предлозите на акти со кои: 

1) се дава согласност на општите акти за внатрешна-
та организација и работата на сојузните органи на управа-
та и сојузните организации и на општите акти за система-
тизација на задачите и работите во тие органи и организа-
ции, како и на општите акти за внатрешната организација 
и работа и општите акти за систематизација на задачите и 
работите во стручните и други служби на Советот; 

2) одлучува за располагањето со средствата во оп-
штествена сопственост што ги користат органите на феде-
рацијата; 

3) решава по приговорите на сојузните органи на уп-
равата во поглед на користењето на просториите за рабо-
та, опремата и инвентарот на тие органи и организации; 

4) одлучува по жалбите на кандидатите за прием во 
работен однос врз основа на јавен конкурс во сојузните ор-
гани, организации и стручни служби и за приговорите на 
работниците што се поднесуваат до Советот; 

5) одлучува за користењето на средствата на тековна-
та буџетска резерва и резервата на девизи за потребите на 
федерацијата до износот утврден со заклучок на Советот; 

6) решава во управната постапка за прашањата од 
надлежноста за Советот. ^ 

Комисијата донесува, по постапката утврдена со овој 
деловник за донесување на одделни акти од надлежноста 
на Советот, и акти со кои: 

1) се доделуваат на користење станови и гаражи на 
членовите на Советот, на замениците на сојузните секре-
тари функционерите и раководните работници што ги на-
значува Советот; 

2) се доделуваат на привремено користење станови и 
гаражи (службени станови) на функционерите и раковод-
ните работници; 

3) се врши распределба на становите, гаражите и га-
ражните места на одделни сојузни органи на управата и 
сојузни организации, стручни и други служби на Советот 
- за потребите на работниците на тие органи, организации 
и служби; 

4) му се дава овластување на функционерот односно 
на старешината на стручни и други служби на Советот оп-
ределен број станови и гаражи непосредно да им ги доде-
ли на работниците." 
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Член 5 
Во член 36 на крајот, точката се заменува со точка и 

запирка и се додаваат зборовите: „основите на системот 
на со Уставот на СФРЈ утврдениот поредок (државната 
безбедност); определени видови контрола на патничкиот 
и друг сообраќај, како и прометот преку државната грани-
ца; прашањата за внесување, растурање и ширење на 
странскиот печат и на другите средства за јавно информи-
рање и комуницирање, како и други прашања од областа 
на внатрешните работи што не се во делокругот на други-
те комисии." 

Член 6 
Членот 37 се брише. 

Член 7 

Членот 46 се менува и гласи: 

„Член 46 
Посебна комисија на Советот е Комисијата за односи 

со верските заедници. 
Советот може со одлука да формира и други посебни 

комисии." 
Член 8 

Чл. 47 до 526 се брише. 

Член 9 
Овие измени и дополненија на Деловникот на Сојуз-

ниот извршен совет влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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16 март 1989 година 
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