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736. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за привреме-

ните мерки за покритие на курсните разлики ка,ј Народна-
та банка на Југославија и за пренос на федерацијата на дел 
од побарувањата по билансот на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 36/87), на предлог од Народната банка на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНА-
ТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАНКИТЕ НА ДЕВИ-
ЗИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

25 МАЈ 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за' височината на каматата што На-

родната банка на Југославија им ја плаќа на банките на де-
визите на граѓаните депонирани кај Народната банка на 
Југославија од Д јануари до 25 мај 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 3/87), во називот на Одлуката по збо-
рот: „година“ се додаваат зборовите: „и од 26 мај до 30 
септември 1987 година“. 

2. Во точка 1 по зборот: „година“ се додаваат зборо-
вите: „и од 26 мај до 30 септември 1987 година“. 

3. Во точка 2 став 1 по зборот: „година“ се додаваат 
зборовите: „и на Претсметката на приходите и расходите 
на девизните резерви кај Народната банка на Југославија 
за периодот од 26 мај до 30 септември 1987 година“. 

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

Е. п. бр. 284 
13 август 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

737. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за привреме-

ните мерки за покритие на курсните разлики кај Народна-
та банка на Југославија и за пренос на федерацијата на дел 
од побарувањата по билансот на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 36/87), на предлог од Народната банка на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНА-
ТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ ft ЈА ПЛАЌААТ 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА КРЕ-
ДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВ НА ДЕВИЗИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 25 МАЈ 19Ѕ7 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за височината на каматата што банки-

те и ја плаќаат на Народната банка на Југославија на кре-
дитите примени по основ на девизите на граѓаните депо-

нирани кај Народната банка на Југославија од 1 јануари 
до 25 мај 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87), 
во називот на Одлуката по зборот: „година“ се додаваат 
зборовите: „и од 26 мај до 30 септември 1987 година“. 

2. Во точка 2 по зборот: „година“, се додаваат зборо-
вите: „и од 26 мај до 30 септември 1987 година“. 

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

Е. п. бр. 286 
13 август 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, . 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

738. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет \ 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И 
НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Во Одлуката за определување на износите за посеб-

ни намени и надоместот при утврдувањето на цените за 
нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/86, 
69/86, 19/87,34/87 и 44/87), во точка 9 во став 2 по зборот: 
„сметка“ се додаваат зборовите: „на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на енергетиката и индустри-
јата“. 

По став 4 се додаваат ст. 5 до 7, кои гласат: 
„Средствата од став 1 на оваа точка во височината до 

10% од остварениот прилив можат привремено, до 31 де-
кември 1987 година, да се користат за покритие на втаса-
ните негативни курсни разлики настанати по основ на от-
платата на странските кредити што за изградба на југо-
словенскиот нафтовод ги користеше Организацијата на 
здружен труд Југословенски нафтовод." 

Средствата од сте 5 на оваа точка ги одобрува сојуз-
ниот орган на упрвата надлежен за работи на енергетика-
та и индустријата. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
енергетиката и индустријата ќе обезбеди, по динамиката 
што ќе ја утврди, враќање на износот на средствата што 
според одредбата од став 5 на оваа точка е користен за 
овие намени - на товар на средствата од точка 7 на оваа 
одлука, најдоцна до 31 декември 1987 година." 

2. По точка 10 се додаваат точ. 10а и 106, кои гласат: 
„10а. Организациите на здружен труд што користат 

гасно масло - дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3 како репродук-
ционен материјал во производството на производи за из-
воз не ги плаќаат износите за посебни намени и надомес-
тот од оваа одлука, врз основа на документацијата за из-
вршениот извоз. 

106. Износите за посебни намени и надоместот ут-
врдени со оваа одлука обврзниците ги пресметуваат и ги 
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уплатуваат на начинот и по постапката што се пропиша-
ни за пресметката и уплатата на основниот данок на про-
мет со Законот за оданочување на производите и услугите 
во прометот." 

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

Е. п. бр. 285 
13 август 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 

\ 

739. 
Врз основа на член 10 ств 1 од Законот за преминува-

њето на државната граница и за движењето во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРА-
ЌАЈ НА АЕРОДРОМОТ „ЛОШИЊ“ И НА АЕРОДРО-

МОТ „МОСТАР“ 
1. За преминувањето на државната граница се опреде-

луваат сезонски гранични премини за меѓународен возду-
шен сообраќај на аеродромот „Лошин," и на аеродромот 
„Постар“. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе 
работат до 31 октомври 1987 година. 

З.Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 287 
13 август 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлесавлевиќ, с. р. 

740. 
Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ SULFA-
GUANIBIN ТАБЛЕТИ, КУТИЈА СО 20 ТАБЛЕТИ, СЕ-
РИИ БР. 126123 И 242106 ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА 

„ФАРМАКОС - ПРИЗРЕН 
1. Се повлекува од промет лекот SULFAGUANIDIN 

таблети, кутија со 20 таблети серии 126125 и 242106 произ-
вод нг „Фармаков - Призрен за кој е утврдено дека не им 
одговара на условите предвидени со Законот за пуштање 
во промет на лекови и прописите донесени врз основа на 
тој закон. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведените серии од точка 1 на ова решение се 
должни сите затечени количества на лекот од точка 1 на 
ова решени^ да му ги вратат на производителот во рок од 
осум дена од денот на влегувањето во сила на ова реше-
ние. 

ч3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот rifc објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. У-4870 
30 јули 1987 година 
Белград 

741. 
Врз основа на член 25 став 2 6д Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРЕНИ 

СПОЕВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за заварени споеви кој го има следниот назив и 
ознака: 

Заварени споеви. Постапки за кон-
трола на квалитетот JUS С.Т3.035 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/92 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

742. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЛЕКОМУ-
НИКАЦИСКИ КАБЕЛ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО ЕЛЕК-

ТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за телекомуникациски кабел за воведување во 
електроенергетски постројки, кој го има следниот назив и 
ознака: 

Телекомуникациски кабел за воведу-
вање во електроенергетски постројки. 
Технички услови JUS N.C4.020 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д -р Јанко Обочки, с. р. 
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Член 2 -
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на теле-
комуникациски кабли за воведување во електроенергетски 
постројки што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/93 
7 мај 1987 година 

. Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Byкашин Драгоевиќ, с. р. 

1) Печатени кола. Епоксидно-целу-
лозно-хартиена слоевита плоча обложена 
со бакарна фолија, отпорна спрема пла-
мен. Технички услови JUS N.R7.024 

JUS N.R7.025 

JUS N.R7.026 

2) Печатени кола. Стакло-епоксидна 
слоевита плоча обложена со бакарна фо-
лија, од општа намена. Технички услови 

3) Печатени кола. Стакло-епоксидна 
слоевита плоча обложена со бакарна фо-
лија, отпорна спрема пламен. Технички 
услови 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72). 

Бр. 07-93/94 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

743. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕЧАТЕНИ 

КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за печатени кола што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Печатени кола. Епоксидно-целу-
лозно-хартиена ламинирана плоча об-
ложена со бакарна фолија, со дефинирана 
запаливост. Вертикално испитување на 
запаливоста. Посебни технички услови - JUS N.R7.Q24 

2) Печатени кола. Епоксидно-стакле-
на ткаена ламинирана плоча обложена со 
бакарна фолија од општа намена. Посеб-
ни технички услови JUS N.R7.025 

3) Печатени кола. Епоксидно-стакле-
на ткаена ламинирана плоча обложена со 
бакарна фолија, со дефинирана запали-
вост. Вертикално испитување на запали-
воста. Посебни технички услови JUS N.R7.026 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

744. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ ЗА НОСЕЊЕ НА АНТЕНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишеа југословенскиот 

стандар за челични конструкции за носење на антени, кој 
го има следниот назив и ознака: 

Челични конструкции за носење на 
антени. Пресметка, конструирање и изве-
дување JUSU.H2.110 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челич-
ни конструкции за носење на антени од денот на влегува-
њето на овој правилник во сила. 

Член 3 
Освен точката 5.1.2. од југословенскиот стандард JUS 

N.R7.024, точката 5.1.2. од југословенскиот стандард JUS 
N.R7.025 и точката 5.1.2. од југословенскиот стандард JUS 
N.R7.026, чија примена не е задолжителна, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задолжител-
ни, а ќе се применуваат на печатените кола што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанувааУда важат југословенските стандарди што 
имаат следните називи и ознаки: 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/96 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, -
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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745. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пластични маси кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Пластични маси. Отпорност на 
термопластични цевки спрема хемиски 
флуиди. Метода за испитување со потопу-
вање и постапка за прелиминарна класи-
фикација 

2. Пластични маси. Цевки и спојни 
елементи од полиетилен тип 1, полиети-
лен тип 3, полипропилен И неомекнат по-
ливинилхлорид. Хемиска отпорност спре-
ма флуиди што се спроведуваат низ цевки 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Члоен 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/97 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

JUS G.S3.506 

JUS G.S3.507 

746. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација про,пи-
шува 

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

ОТПОРЕН, МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за огноотпорен материјал кои ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Напречни 
клинести тули. Форма и мери - JUS B.D6.534 

2) Огноотпорен материјал. Специјал-
ни високи клинести тули. Форма и мери JUS B.D6.535 

3) Огноотпорен материјал. Тули за 
кислородни конвертони. Форма и мери - JUS B.D6.538 

4) Огноотпорен материјал. Нормал-
ни правоаголни тули за исполнување на 
регенераторски комори. Форма ц мери - JUS B.D6.539 

5) Огноотпорен материјал. Методи 
за испитување на хемискиот состав. Испи-
тување на силика-производ, кварцит и 
кварцен песок JUS B.D8.205 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ог-
ноотпорен материјал, што ќе се произведе односно увезе 
од денот на влегувањето на овој правилник во сила 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Напречни 
клинести тули JUS B.D0.534 

2) Огноотпорен материјал. Специјал-
ни високи клинести тули JUS B.D6.535 

3) Методи за испитување на огноот-
порен материјал. Хемиски испитувања на 
силика-производ, кварцит и кварцен песок JUS B.D8.205 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/59). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/100 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

747. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електромедицински уреди и опрема кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромедицински уреди и опре-
ма. Карактеристики на фокусот на рен-
дгенскиот зрачник за медицинска дијаг-
ностика 

2) Електромедицински уреди и опре-
ма. Определување на најголемото симет-
рично поле на зрачење на рендгенската 
цевка со обртна анода за примена во ди-
јагностика!^ -

JUS N.S5.201 

JUS N.S5.209 

Член 2 
Југословенските стаднарди од член 1 на овој правил-

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



Петок, 14 август 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 54 - Страна 1349 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електромедицински уреди и опрема што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето на овој правил-
ник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Електромедицински уреди и опрема. 
Мерење на димензиите на ефективниот 
фокус на дијагностичките рендгенски цев-
ки со камера со мал отвор JUS N.S5.201 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
електромедицински уреди и опрема („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/101 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

748. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКИ 

ЦРТЕЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за технички цртежи што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Технички цртежи. Заглавија. Оп-
шти барања ч JUS АА0. 112 

2) Технички цртежи. Составници. Оп-
шти барања JUS А.А0.113. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
техничките цртежи од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следениот назив и ознака: 

Цртежи во машинството. Видови 
цртежи JUS М.А0.012 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
цртежи во машинството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/56). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/104 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

749. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радио-фреквенциски пречки што ги имаат 
следни називи и ознаки: 

1) Радиофреквенциски пречки. Елек-
трични апарати, уреди, постројки и други 
направи. Гранични вредости 

2) Радиофреквенциски пречки. Мере-
ња на напонот на пречките. Мерна опре-
ма и постапка при мерењето 

3) Радиофреквенциски пречки. Све-
тилки со флуоросцентни цевки. Гранични 
вредности и методи на мерење на слабее-
њето . 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ра-
диофреквенциските пречки од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Упатство за мерење на напонот на 
радиопречките JUS N.N0.904 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на радиодифузијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/63); 

2) Сузбивање на радиопречки. Гра-
нични вредности и метода на мерење на 
слабеењето на светилките со флуоросцен-
тни цевки JUS N.N0.920 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-

. ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/72). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард од областа на радиофреквенциските пречки 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/78). 

JUS N.N0.900 

JUS N. N0.904 

JUS N.N0.920 
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Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/106 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

750 . 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ЦИЈА НА РУДНИЧКИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се -пропишуваат југословенските 

стандарди за вентилација на руднички простории што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Вентилација на руднички просто-
рии. Аксијални вентилатори за сепаратно 
проветрување на работилиштата. Технич-
ки услови JUS М.Ј5.102 

2) Вентилација на руднички просто-
рии. Вентилатори за сепаратно проветру-
вање. Придушувачи на шум. Технички ус-
лови - JUS М.Ј5.103 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
вентилацијата на рудничките простории од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/122 
15 мај 1987 година 
Белград 

751. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕБЕЛ ЗА 

СЕДЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мебел за седење што го има следниот назив и 
ознака: 

Мебел за седење. Определување на 
функционалните мери. Методи на мерење JUS D.E8.300 

- Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мебе-
лот за седење што ќе се произведе односно увезе од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/123 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
за Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

752. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува , 

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

ТЕХНИЧКИ БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за хидротехнички бетон кој го има следниот на-
зив и ознака: 

Хидротехнички бетон. Технички ус-
лови за изработка и употреба JUS U. ИЗ.О 10 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-, 
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на хидро-
технички бетон од денот на влегувањето на овој правил-
ник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/124 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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753. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ 

ЗА СПОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за елементи за спојување што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Толеранции на метричкиот навој 
со триаглест ISO-профил. Бројчени вред-
ности на толеранциите JUS М.В0.230 

2) Толеранции на метричкиот навоЈ 
со триаглест ISO-профил. Бројчени вред-
ности на основните отстапувања JUS М.В0.232 

3) Толеранции на метричкиот навој 
со триаглест ISO-профил. Гранични вред-
ности на отстапувањата за метрички на-
вои за споеви со обезбеден и необезбеден 
зјај JUS М.В0.250 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
елементите за спојување што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Толеранции на навои со триаглест 
ISO-профил. Корелација помеѓу преѓеш-
ниот и новиот (ISO) систем на толеран-
ции JUS М.В0.222 

2) Толеранции на навои со триаглест 
ISO-профил. Бројчени вредности на толе-
ранциите JUS М.В0.230 

3) Толеранции на навои со триаглест 
ISO-профил. Гранични вредности на от-
стапувањата за надворешните навои со 
обезбеден луфт JUS М.В0.240 

4) Толеранции на навои со триаглест 
ISO-профил. Гранични вредности на от-
стапувањата за надворешните навои без 
обезбеден луфт JUS М.В0.245 

5) Толеранции на навои со триаглест 
ISO-профил. Гранични вредности на от-
стапувањата за внатрешните навои JUS М.В0.250 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на толеранциите на навои („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 17/67); 

6. Толеранции на метричкиот набој 
со триаглест ISO-профил. Бројчени вред-
ности на основните отстапувања JUS М.В0.232 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
елементи за спојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/125 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

754. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАУЧУК И 

ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за каучук и гума што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Каучук. Изобутилен-изопрен-кау-
чук (IIR). Испитувања JUSG.C1.077 

2) Каучук. Етилен-пропилен-диен-
-каучук (EPDM), Типови за општа наме-
на, неполнети со масло. Испитувања JUS G.C 1.079 

3) Гума. Материјали за обновување 
на надоврешните гуми JUSG.C1.151 

4) Надворешни гуми. Квалитет на 
надворешните гуми наменети за обнову-
вање JUS G.E3.016 

5) Обновени надворешни гуми. Кла-
сификација, проверување на квалитетот и 
обележување - JUS G.E3.017 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуват составен дел на о^ој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. ' 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS G.C 1.077 и JUS 

G.C 1.079, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на каучукот и 
гумата што ќе се произведе односно увезе од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/128 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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755. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕРЕЊЕ И 

УПРАВУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мерење и управување во индустриските про-
цеси што го има следен назив и ознака: 

Мерење и управување во индустрис-
ките процеси. Сензори на индустриските 
платански отпорни термометри JUS L.F2.051 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мере-
њето и управувањето во индустриските процеси од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/133 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

756. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОСНОВИТЕ 

НА ПРОЕКТИРАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИ 
КОНСТ“РУКЦИИ 

Член 1 
јСо овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за основите на проектирањето на градежни кон-
струкции што го има следниот назив и ознака: 

Основи на проектирањето на гра-
дежни конструкции. Основни принципи за 
проверка на сигурноста на конструкции! е JUS U.C7.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. v 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжи+елно. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/134 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
( Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

757. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВИСОКИ 

ИНДУСТРИСКИ ОЏАЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се порпишува југословенскиот 

стандард за високи индустриски оџаци што го има следе-
ниот назив и ознака: 

Проектирање и градење на високи 
индустриски оџаци од армиран бетон - JUS U.C5.050 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел од овој правилник а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на висо-
ките индустриски оџаци од денот Ца влегувањето во сила 
на овбј правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/135 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

758. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВНИ ОТ-
ПАДОЦИ ВО ШУМАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА 

ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за дрвни отпадоци во шумарството и преработ-
ката на дрво што го има следниот назив и ознака: 



Петок, 14 август 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 54 - Страна 1353 

Дрвни отпадоци во шумарството и 
преработката на дрво. Термини и дефини-
ции - - JUS D.A0.019 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/137 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

759. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЈНСКА 

ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за кујнска опрема што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Кујнска опрема. Големи кујнски 
апарати и перални за домаќинството. Тер-
мини и дефиниции JUS U.A9.056 

2) Кујнска опрема. Кујна во стан. Ус-
лови за проектирање JUS U.A9.058 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS U.A9.056, чие 

применување не е задолжително, југословенскиот стан-
дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува на кујнската опрема што ќе се про-
изведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следен назив и ознака: 

Кујнска опрема. Мери за координи-
рање ; JUS U.A9.055 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
кујнска опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/139 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 2 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Здружението на граѓаните „Посмртна помоќ", во 

Загреб, поведе постапка пред Уставниот суд на Југослави-
ја за оценување на уставноста на член 2 став 1 од Законот 
за Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86 И 72/86). 

Подносителот на предлогот смета дека оспорената 
одредба не е во согласност со Уставот на СФРЈ поради 
тоа што со таа одредба се утврдува дека здруженијата на 
граѓаните имаат право на располагање со општествени 
средства и дека Службата на општественото книговодство 
врши контрола на располагањето со средства на 
здруженијата. 

2. Со член 2 став 1 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство е пропишано дека како корис-
ници на општествени средства, во смисла на тој закон, се 
подразбираат и здружени,јата на граѓаните што располага-
ат со општествени средства. 

3. Собранието на СФРЈ во одговорот на предлогот за 
поведување постапка наведе дека според член 13 став 2 од 
Уставот на СФРЈ, како и другите одредби на Уставот на 
СФРЈ, произлегува дека може да се воведе контрола на 
Службата на општественото книговодство во располага-
њето со општествени средства што ги користат здружени-
јата на граѓаните и дека оспорената одредба е во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Собрението на СФРЈ, во врска со ова, наведе дека 
здруженијата на граѓаните користат значителни општес-
твени средства и дека постои општествен интерес да се ос-
твари контрола на законитоста на користењето на тие 
средства и од страна на Службата на општественото кни-
говодство, во смисла на член 77 од Уставот на СФРЈ. 

4. На јавната расправа, одржана на 19 февруари 1987 
година, претставникот на овластениот предлагач остана 
при наводите во предлогот за поведуање постапка и изне-
се дека здруженијата на граѓаните, според Уставот на 
СФРЈ, не можат да бидат носители на правото на распола-
гање со средствата во општествена сопственост. Образ-
ложувајќи ги тие ставови, посебно нагласи дека ако 
здружението на граѓаните добие дотации од општествени-
те средства, тие средства во тој момент престануваат да 
бидат општествени и преминуваат во сопственост на 
здружението. Затоа истакна дека здруженијата на граѓани-
те не можат да дојдат во ситуација да располагаат со оп-
штествени средства, ниту да ги користат како општестве-
ни. Прогласувањето на некое здружение на граѓаните за 
корисник на општествени средства, во смисла на Законот 
за Службата на општественото книговодство, значи наци-
онализација на средствата на тоа здружение, што со Уста-
вот на СФРЈ не е дозволено. 

Претставникот на Собранието на СФРЈ на расправа-
та го образложи ставот на Собранието изнесен во одгово-
рот на предлогот за поведување постапка. 

Претставникот на Службата на општественото кни-
говодство на Југославија изнесе дека здруженијата на гра-
ѓаните, според Уставот на СФРЈ, можат да имаат само 
средства во сопственост на граѓани и дека контролата на 
располагањето со тие средства, според член 77 од Уставот 
на СФРЈ, не е во надлежност на Службата на општестве-
ното книговодство. Средствата што здруженијата на гра-
ѓаните ќе ги добијат со дотација од општествените правни 
лица за извршување на јавни овластувања преминуваат во 
сопственост на здруженијата. Доколку поради тоа 
здружението би станало корисник на општествени сред-
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сгва, би морало паричните средства да ги држи на жиро-
“сметка. 

Другите учесници во расправата, тргнувајќи од тоа 
што општествените правни лица можат на здруженијата 
на граѓаните да им дадат општествени средства за намен-
ско користење, го изнесоа своето мислење дека со законот 
можело да се уреди користењето на тие средства да под-
лежи на контрола што ja врши Службата на општествено-
то книговодство; 

5. Со член 13 став 2 од Уставот на СФРЈ е определено 
дека правата, обврските и одговорностите во поглед на 
располагањето со општествени средства се уредуваат со 
уставот и со законот. Според одредбите на член 77 од Ус-
тавот на СФРЈ, Службата на општественото книговодство 
врши контрола над располагањето со општествени сред-
ства. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека право на располага-
ње со општествени средства имаат само општествените 
правни лица и дека Службата на општественото книговод-
ство врши контрола на располагањето само со општестве-
ните средства. 

Здруженијата на граѓаните имаат средства во граѓан-
ска сопственост, и располагањето со тие средства, според 
наведениот член 7/ од Уставот на СФРЈ, не подлежи на 
контрола на Службата на општественото книговодство. 
Ако здружението на граѓаните добило општествени сред-
ства за наменско користење, контролата на законитоста 
на тоа користење може со закон да се уреди на друг начин, 
а не преку Службата на општественото книговодство. 

' поради овие причини, Уставниот суд на Југославија 
оцени дека одредбата на член 2 став 1 од Законот, во де-
лот со кој е определено здруженијата на граѓаните да рас-
полагаат со општествени средства, е несогласна со Уста-
вот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ. и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 10 
март 1987 година со мнозинсвто гласови, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одедбата на член 2 став 1 од Зако-

нот за Службата на општественото книговодство, во де-
лот со кој е пропишано дека здруженијата на граѓаните ка-
ко корисници на општествени средства располагаат со оп-
штествени средства, не е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ е должно, во рок од шест месе-
ц у да ја усогласи оваа одредба на Законот со Уставот на 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на судот Иван Франко и членови на Су-
дот: Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, д-р Стана Гу-
киќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким 
Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф 
Трајковиќ и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 343/85 
13 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 9 ОД ЗАКОНОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 
1. Со Решението на Уставниот суд на Југославија У 

бр. 167/85 од 6 јуни 1985 година, по повод иницијативата 
од повеќе граѓани и предлогот од Геронтолошкото друш-
тво на Србија од 3 декември 1985 година, поведена е по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите на член 9 
од Законот за станбените односи („Службени гласник СР 
Србије", бр. 9/85), поради тоа што со тие одредби е ут-
врдено дека за член на семејно домаќинство, во смисла на 
тој закон, се сметаат внучињата без родители, а не и вну-
чињата што имаат родители а што живеат заедно со носи-
телот на станарското право. 

2. Со член 9 став 1 од Законот на СР Србија за станбе-
ните односи (натаму: Законот) е пропишано за корисник 
на стан во општествена сопственост, во смисла на тој за-
кон, да се сметаат носителот на станарското право и чле-
новите на неговото семејно домаќинство што живеат заед-
но со него, како и лицата што престанале да бидат члено-
ви на тоа домаќинство, а останале во истиот стан. 

Со член 9 став 2 од Законот е пропишано за членови 
на семејното домаќинство да се сметаат: брачниот другар, 
децата родени во бракот, надвор од бракот, или усвоени, 
пасиноци и внучиња без родители, родителите (татко, мај-
ка, очув, маќеа и усвотиел), браќата и сестрите и лицата 
што носителот на станарското право е должен, по закон, 
да ги издржува, или тие лица се должни, по закон, да го из-
држуваат носителот на станарското право, а кои живеат 
заедно со него, а со став 3 дека својството на член на семеј-
но домаќинство го стекнува и лицето што престанало да 
биде член на семејното домаќинство на носителот на ста-
нарското право, ако подолго време, непрекинато, живеело 
со него во станот, под услов по смртта на носителот на 
станарското право во станот да не останал ниту еден член 
од неговото семејно домаќинство. 

3. Давателите на иницијатива и Геронтолошкото 
друштво на Србија истакнаа дека со член 164 од Уставот 
на СФРЈ, на граѓаните им е загарантирано стекнување на 
станарско право на стан во општествена сопственост, а де-
ка со законот се уредуваат само условите на користење на 
станот во општествена сопственост за задоволување на 
личните и семејните станбени потреби. 

Тргнувајќи од таа одредба на Уставот на СФРЈ, дава-
телите на иницијативата и овластениот предлагач истак-
наа дека со член 9 став 2 од Законот е повредено правото 
на внучињата што икаат живи родители на стекнување на 
станарско право на стан во општествена сопственост по-
ради тоа што, според наведените одредби на законот, тие 
внучиња, што живеат заедно со носителот на craHapcxQ 
право на стан во општествена сопственост не се сметаат 
за членови на семејното домаќинство. 

Собранието на Социјалистичка Република Србија, во 
одговор на решението на Уставниот суд на Југославија за 
поведување постапка за оценување на уставноста на наве-
дениот член од Законот истакна дека, во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ и со Уставот на СР Србија, со закон може 
да се определи кругот на лица што имаат својство на член 
на семејно домаќинство на корисникот на стан во општес-
твена сопственост; дека уредувањето на тоа прашање се за 
заснова врз оцената за целесообразноста и правичноста и 
дека, во согласност со уставот, е определено само внучи-
њата без родители да се сметаат за корисници на стан во 
општествена сопственост во кој живеат заедно со носите-
лот на станарското право. Покрај тоа, Собранието истак-
на дека би било в“о согласност со уставот и ако тоа праша-
ње со закон би се уредило и поинаку. Во врска со положба-
та и правата на лицата што врз основа на договор за 
доживотно издржување засновале животна заедница со но-
сителот на станарското право, во одговорот на Собрание-
то е наведено: давателот на издржување врз основа на, до-
говор за доживотно издржување не може да се распореди 
меѓу членовите на семејното домаќинство на носителот на 
станарското право поради тоа што станарското право не 
може да биде предмет на договор за доживотно издржува-
ње и што таквиот договор може да се раскине поради не-
извршување, што не е случај со законските обврски за из-
држување. 

4. На јавната расправа пред Уставниот суд на Југо-
славија, претставниците на предлагачите и давателите на 
инцијативи останаа при ставовите содржани во предлогот 
и во иницијативите за оценување на уставноста и поширо-
ко ги образложија. 

Претставниците на Собранието на Социјалистичка 
Република Србија останувајќи при наводите изнесени во 
одговорот на решението за поведување постапка за оцену-
вање на уставноста, истакнаа, во врска со разликите кои 
во уредувањето на својството на член на семејно домаќин-
ство постојат во другите републики и автономни покраи-
ни во однос на решенијата утврдени со оспорените одред-
би на Законот дека тие разлики навистина постојат и дека 
тоа може посебно да се разгледува, но дека околноста што 
некои републики и автономни покраини поинаку го уреди-
ле прашањето кои лица се сметаат за членови на семејно-
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то домаќинство на носителот на станарско право не ги 
прават оспорените одредби на Законот несогласи со Уста-
вот на СФРЈ. 

Претставникот на Сојузниот комитет за законодав-
ство и претставникот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, на јавната расправа истак-
наа дека, во согласност со Уставот на СФРЈ, со закон 
може да се определи кругот на корисници на стан во оп-
штествена сопственост. Покрај тоа, укажаа и на тоа дека 
републиките и покраините со законите за станбените од-
носи различно го уредиле стекнувањето на станарско пра-
во на стан во општествена сопственост и дека одделни ре-
публики и покраини ги распоредиле во кругот на членови 
на семејното домаќинство сите сродници во права линија 
на сродство со носителот на станарското право, па и вну-
чињата, без оглед на тоа дали имаат родители, како и ли-
цата што со носителот на станарското право со договор 
засновале животна заедница, имајќи ги при тоа предвид 
тешките животни услови на старите и изнемоштените гра-
ќани. 

5. Со Основните начела од Уставот на СФРЈ, (Оддел 
II), е утврдено дека неприкосновената основа на положба-
та и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите, во согласност со ус-
тавноста и законитоста, а со член 154 од Уставнот на 
СФРЈ - дека граѓаните се еднакви во правата и должнос-
тите без оглед на општествената положба и дека сите пред 
законот се еднакви. 

Со член 164 став 1 од Уставот на СФРЈ загарантира-
но му е на граѓанинот да стекнува станарско право на 
стан во општествена сопственост со кое му се обезбедува, 
под условите определени со закон, трајно да го користи 
станот во општествена сопственост заради задоволување 
на личните и семејните станбени потреби. 

Со Уставот, значи, загарантирано му е на граѓанинот 
стекнување на станарско право на стан во општествена 
сопственост заради задоволување на личните и семејните 
станбени потреби, а според наведената одредба на Уста-
вот на СФРЈ, републиките односно автономните покраини 
со закон ги определуваат условите на користење на ста-
нот. ч 

Од тие одредби на Уставот на СФРЈ, по мислењето 
на Уставниот суд на Југославија, произлегува правото на 
законодавецот да определува кои лица од кругот на срод-
ници на носителот на станарско право имаат својство на 
член на неговото семејно домаќинство, и кои, по основ на 
тоа својство, стекнуваат станарско право. Уставниот суд, 
меѓутоа, смета дека законодавецот, утврдувајќи кои срод-
ници на носителот на станарското право имаат својство 
на член на неговото семејно домаќинство не може, опреде-
лувајќи го тоа својство, да прави разлики меѓу лицата што 
се во ист степен на сродство, во исти услови и во ист од-
нос со носителот на станарското право во поглед на ко-
ристењето на станот, така што на едни ќе им го признава 
а на други не ќе им го признава тоа својство. Затоа, Устав-
ниот суд оцени дека, само околноста што некои внучиња 
имаат родители не може да претставува причина тие да се 
стават во понеповолна положба во однос на внучињата 
без родители, а притоа да се запоставува фактот дека тие 
живеат заедно со носителот на станарскотот право, како 
што е тоа уредено со оспорените одредби на Законот. Во 
текот на постапката и на јавната расправа е утврдено дека 
многу внучиња што имаат живи родители непрекинато и 
трајно живеат со дедото и бабата, така што за чувањето и 
восипитувањето на тие деца се грижеле летото и бабата а 
не родителите, како и тоа деха таквите внучиња подоцна 
ја преземаат грижата за негување на дедото и бабата. 

Исто така, според сфаќањата на Уставниот суд, вну-
чињата што имаат родители се ставени со одредбата на 
член 9 став 3 од Законот во нерамноправна положба во од-
нос на лицата што престанале да бидат членови на семеј-
ното домаќинство на носителот на станарското право, ако 
по смртта на носителот на станарското право останале да 
живеат во истиот стан, бидејќи и тие лица, под условите 
определени со закон, стекнуваат станарско право како 
право на трајно користење на станот во општествена соп-
ственост, додека тоа право внучињата што имаат родите-
ли не можат да го стекнат ни во една ситуација. 

Тргнувајќи од изложеното, Уставниот суд на Југосла-
вија оценува дека одредбата на член 9 став 2 од Законот на 

СР Србија за станбените односи, во делот со кој се опреде-
лува, во смисла на тој закон, за членови на семејното до-
маќинство на носителот на станарското право да се смета-
ат внучињата без родители а не внучињата што имаат ро-
дители, а што живеат заедно со носителот на станарското 
право, не е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија оцени дека член 9 од 
Законот на СР Србија за станбените односи не е несогла-
сен со Уставот на СФРЈ поради тоа што не им го признава 
својството на член на семејно домаќинство на лицата што 
врз основа на договор за доживотно издржување заснова-
ат животна заедница со носителот на станарското право. 
Тој став Уставниот суд го заснова врз околноста што со 
договор за доживотно издржување примателот на из-
држување располага со својот имот, а станарското право 
на стан во општествена сопственост не влегува во имот, 
па од Уставот, според оцената на Уставниот суд на Југо-
славија, не произлегува обврската и за тие лица да се ут-
врди да имаат својство на член на семејно домаќинство на 
носителот на станарско право. 

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на 9 април 1987 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбата на член 9 став 2 од За-

конот за станбените односи („Службени гласник СР Срби-
је", бр. 9/85) во делот со кој е утврдена дека својство на 
член на семејно домаќинство на носителот на станарско 
право имаат внучињата без родители, не е согласна со Ус-
тавот на СФРЈ. 

2. Собранието на Социјалистичка Република Србија, 
е должно, во согласност со одредбите на член 384 став 2 од 
Уставот на СФРЈ, во рок од шест месеци од денот на до-
ставување на оваа одлука одредбите на член 9 став 2 од За-
конот за станбените односи, да ги усогласи со Уставот на 
СФРЈ. 

3. Оваа одлука во смисла на член 395 од Уставот на 
СФРЈ, ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во 
„Службени гласник Социјалистичко Републике Србије". 

Оваа одлука је донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Иван Франко и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Мило-
ван Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевикќ, д-р Васил Грив-
чев, д -р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мочив-
ник, Мустафа Сефо, Милосав Стијовиќ, Јаким Спировски, 
Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи. 

У бр. 167/85 и 336/85 
9 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВ-
Н О С Т НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 28 СТАВ 3 ОД КРИ-
ВИЧНИОТ ЗАКОН НА С АЛ ВОЈВОДИНА СО КРИ-

ВИЧНИОТ ЗАКОНА НА СФРЈ 
1. По повод иницијативата на Илија Живковиќ, од 

Нови Сад, Уставниот суд на Југославија, со Решението У. 
бр. 347/86 од 9 јули 1986 година поведе постапка за оцену-
вање на уставноста и спротивност на одредбата на член 
28 став 3 од Кривичниот закон на С АЛ Војводина со Кри-
вичниот закон на СФРЈ. 

2. Со оспорената одредба на член 28 став 3 од Кри-
вичниот закон на САН Војводина е пропишано дека со 
смртна казна или со казна затвор од најмалку десет годи-
на ќе се казни и сторителот кој со умисла ќе изврши пове-
ќе убиства, освен убиство на мав и убиство на дете при по-
родување, без оглед на тоа дали за сите убиства му се суди 
со примена на одредбите за стек, или за некое убиство бил 
порано осуден. 
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3. Собранието на САП Војводина во одговор на ре-
шението за поведување постапка истакна дека оспорената 
одредба на член 28 став 3 од Кривичниот закон на САП 
Војводина е заснована врз член 175 став 2 од Уставот на 
СФРЈ со кој е утврдено дека смртна казна може да се про-
пише само за најтешки форми на тешки кривични дела. Во 
согласност со таа уставна одредба, Собранието на САН 
Војводина, со член 28 на Кривичниот закон, ги определи 
квалификуваните форми на кривично дело убиство и про-
пиша најтежок вид казна - смртна казна. Во случај на по-
веќе убиства во стек и убиства во поврат, постојат посебни 
причини за заострено реагирање на општеството на кри-
миналитет од тој вид. Во прашање е посебна општествена 
опасност на овие кривични дела со оглед на нивните теш-
ки последици и со оглед на зголемениот степен на кривич-
на одговорност на сторителот на тие дела, кој е готов по-
вторно да ги врши овие најтешки кривични дела. Повеќе 
убиства во стек и поврат се сметаат како околности што 
ова кривично дело го прават негова најтешка, квалифику-
вана форма за која може да се изрече смртна казна. Спа-
рел тоа, оспорената одредба нема карактер на казнена од-
редба со која се уредува прашањето за поврат и стек во 
извршувањето на кривичните дела, кои, како општи ин-
ститути на кривичното право, се уредени со Кривичниот 
закон на СФРЈ, што е исклучиво право на федерацијата. 

Поради тоа Собранието на САП Војодина смета дека 
оспорената одредба на член 28 став 3 од Кривичниот за-
кон е во согласност со Уставот на СФРЈ и дека не е во 
спротивност со Кривичниот закон на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија одржа на 5 март оваа 
година јавна расправа на која, покрај давателот на иници-
јатива и претставникот на Собранието на САП Војводина, 
учествуваа и претставници на Сојузниот суд и претставни-
ци на републичките и покраинските врховни судови (освен 
на Врховниот суд на Косово), потоа претставници на Со-
јузниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа, Сојузниот комитет за законодавство, ка-
ко и професори на Правниот факултет во Загреб, правни-
от факултет во Љубљан^, Правниот факултет во Сараево 
и Правниот факултет во Нови Сад. Пред одржувањето на 
јавната расправа Уставниот суд на Југославија прибави и 
писмени мислења од сите републички и покраински врхов-
ни судови и мислење на Сојузниот суд. 

На јавната расправа претставникот на Собранието 
на САН Војводина остана при одговорот на Собранието 
на САН Војводина дадено на решението за поведување по-
стапка. 

Мислењата на другите учесници на јавната расправа 
беа поделени. Така, по едно мислење, оспорената одредба 
на Кривичниот закон на САН Војводина по својата приро-
да е казнена одредба, не е согласна со Уставот на СФРЈ и е 
во спротевност со Кривичниот закон на СФРЈ. 

Наспроти тоа, по друго мислење, оспорената одредба 
на член 28 став 3 од Кривичниот закон на САН Војводина 
има квалификаторен карактер и претставува најтешка, 
квалификувана форма на кривично дело убиство, па затоа 
оспорената одредба е во согласност со уставниот принцип 
дека смртна казна ,,може да се пропише и изрече само за 
најтешки форми на тешки кривични дела, како и дека не е 
во спротивност со Кривичниот закона на СФРЈ. 

5. Со член 175 став 2 од Уставот на СФРЈ е определе-
но дека смртна казна може по исклучок да се пропише и 
изрече само за најтешки форми на тешки кривични дела, а 
во член 281 став 1 точка 12 од Уставо на СФРЈ е утврдено 
дека федерацијата ги уредува општите услови и начела за 
изрекување на санкции за кривични дела и стопански пре-
стапи, системот на санкциите, условите за гаснење на сан-
кциите и за рехабилитација и општите правила за приме-
на на воспитни мер^и и за казнување на малолетници 
(општ дел на Кривичниот закон). 

Поаѓајќи од тие уставни одредби, со член 37 став 2 од 
Кривичниот закон на СФРЈ е определено дека смртна каз-
на може да се изрече само за најтешки случаи на тешки 
кривични дела за кои со закон е пропишана. 

Со оспорената одредба, по оцена на Уставниот суд 
на Југославија, не е утврдена квалификуваната форма на 
кривично дело убиство, за кое би можела да се пропише и 
изрече смртна казна, туку таа има карактер на казнена од-
редба со која се пропишува смртна казна за обично убис-
тво извршено во стек и поврат, што не е во согласност со 
наведената одредба на Уставот на СФРЈ и на Кривичниот 

закон на СФЈР дека смртна казна да може да се пропише и 
изрече само за најтешки форми на тешки кривични дела. 

Бидејќи со оспорената одредба се пропишува казна за 
кривични дела во стек и поврат, што е предмет на општи-
от дел на Кривичниот закон на СФРЈ КОЈ, според член 281 
став 1 точка 12 од Уставот на СФРЈ, го уредува федераци-
јата преку сојузните органи, по оцена на Уставниот суд на 
Југославија, Собранието на САП Војводина, уредувајќи го 
тоа прашање, ги пречекорила своите овластувања и на-
влегле. во компетенциите на федерацијата, па затоа, оспо-
рената одредба е несогласна со наведената одредба од Ус-
тавот на СФРЈ, со која се утврдува овластувањето на феде-
рацијата да го уредува општиот дел на кривичниот закон 
па, во рамките на тоа, и одмерувањето на казната за кри-
вични дела во стек и поврат. 

Во оптшиот дел на Кривичниот закон на СФРЈ е ут-
врден начинот на одмерување на казната за кривични дела 
во стек (член 48) и поврат (член 41 став 2 и член 46 од КЗ 
на СФРЈ). Во случај на стек, судот е должен да ја утврди 
казната посебно за секое извршено кривично дело и потоа, 
на начинот пропишан во член 48 од Кривичниот закон на 
СФЈ, да изрече единствена казна за сите кривични дела, со 
тоа што казната по вид не може да биде потешка од казна-
та што е пропишана за најтешко извршено кривично дело. 
При одмерувањето на казната за кривично дело извршено 
во поврат, судот може, под определени услови, и тоа само 
за повеќекратен поврат, да изрече построга казна од про-
пишаната казна, но судот не може да изрече потежок вид 
казна од онаа што е пропишана за стореното кривично де-
ло. Тоа значи дека во случај на поврат судот не може да 
изрече смртна казна за кривично дело за кое е пропишана 
казна затвор. Судот може само да ја заостри казната за-
твор и тоа до двократниот износ на пропишаната казна, 
со тоа што тој износ не смее да премине петнаесет години 
затвор. 

Со оспорената одредба на Кривичниот закон на САП 
Војводина се дава можност и за кривично дело обично 
убиство, извршено во стек или поврат, да се изрече смртна 
казна, а тоа е потежок вид казна од пропишаната казна за-
твор, што е во спротивно со начинот на одмерување на 
казната за кривични дела во стек и поврат, утврден во чл. 
46 и 48 на Кривичниот закон на СФРЈ. 

Врз основа на наведените причини, Уставниот суд на 
Југославија утврди дека оспорената одредба на член 28 
став 3 од Кривичниот закон на САП Војводина не е во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со 
Кривичниот закон на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, на 
седницата за советување и гласање, одржана на 16 јуни 
1987 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбата на член 28 став 3 од 

Кривичниот закон на САП Војводина е несогласна со од-
редбите на член 175 став 2 и член 281 став 1 точка 12 од 
Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со одредбите на 
член 37 став 2, чл. 46 и 48 од Кривичниот закон на СФРЈ. 

2. Со/бранието на САП Војводина, во смисла на член 
384 став 2 од Уставот на СФРЈ, е должно, во рок од шест 
месеци од денот на доставувањето на рваа одлука, да го 
усогласи Кривичниот закон на САП Војводина со Уставот 
на СФРЈ и да ја отстрани неговата спротивност со Кри-
вичниот закон на СФРЈ. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лсит на 
СФРЈ“ и во „Слубжени лист САД Војводине“. 

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: д-р Јосиф Трајковиќ, кој го заменува претсе-
дателот на судот, и судии Милован Бузациќ, Божидар Бу-
латовиќ, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стијовиќ, Иван Франко и Душан Штрбац. 

У бр. 347/85 
16 јуни 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

д-р Јосиф Трпковиќ, с. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ НА 
СР СРБИЈА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО 

ОСНОВ НА РАБОТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА САМО-
УПРАВНИ, ЈАВНИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ 

ФУНКЦИИ 
1. По повод иницијативата на д-р Лука Драгојловиќ, 

од Белград, Уставниот суд на Југославија, со решението 
У. б. 257/86, од 10 декември 1986 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста на Законот на СР Србија за 
престанување на правата по основ на работа на носители-
те на самоуправни, јавни и други општествени функции 
(„Службени гласник СР Србије", бр. 46/84). 

2. Со Законот за престанување на правата по основ 
на работа на носителите на самоуправни, јавни и други 
општествени функции (натаму: Законот за престанување 
на правата по основ на работа) е пропишано на носителот 
на самоуправна, јавна и друга општествена функција во 
органот на општествено-политичката заедница односно 
меѓуопштинската регионална заедница и општествено-по-
литичката организација, кој, по тој основ, има право на 
личен доход и други права по основ на работа - доколку 
тоа со друг закон не е уредено - по силата на законот му 
престануваат тие права кога ќе наврши 40 години стаж на 
осигурување или 65 години живот и најмалку 15 години 
стаж на осигурување. На носителите на тие функции, кои 
на денот на влегувањето во силана Законот за престанува-
ње на правата по основа на работа ќе се 'затекнат на фун-
кциите а ќе ги исполнат условите утврдени со тој закон, 
им престанува правото на личен доход и другите права по 
основ на работата со изминувањето на времето на кое се 
избрани, а најдоцна до 30 јуни 1986 година. 

3. По мислењето на давателот на иницијативата, со 
закон не може да се пропише на носителите на јавни и 
други општествени функции да им престануваат правата 
по основ на работа на функцијата кога ќе ги исполнат ус-
ловите пропишани со Законот за престанување на правата 
по основ на работа пред да измине времето на кое носите-
лите на тие функции се избрани, односно именувани. По-
ради тоа, по негово мислење, Законот за престанување на 
правата по основ на работа не е во согласност со Уставот 
на СФРЈ. 

4. Собранието на Социјалистичка Република Србија, 
во одговорот на решението за поведување постапка за 
оценување на уставноста на Законот за престанување на 
правата по орнов на работа, го изнесе мислењето дека ос-
порениот закон е во согласност со Уставот на СФРЈ. Ос-
порениот закон се заснова врз одредбите на Уставот спо-
ред кои сите работни луѓе во основа имаат еднаква по-
ложба, како оние што работат во организација на здружен 
труд односно во работни заедници, така и носителите на 
јавни и други општествени функции кои, всушност, во оп-
штествено-економска смисла вршат истовидна работа. 

,Тргнувајќи од таквата положба на носителите на наведе-
ните функции, со Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување е утврдено за осигуреници 
во смисла на тој закон да се сметаат и носителите на фун-
кции во државните органи и во општествено-политичките 
организации што се на постојана работа во тие органи, па 
со тоа носителите на јавни функции, во основа, се издена-
чени со другите работни луѓе во поглед на правата и об-
врските по основ на работа. 

По мислењето на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Србија, со Законот за престанување на правата по 
основ на работа не се пропишува престанување на фун-
кција поради исполнување на условите пропишани со тој 
закон ниту фунцијата,се изедначува со работниот однос, 
туку само се утврдува престанувањето на правата по ос-
нов на работа на функција, во случаите утврдени со оспо-
рениот закон. Правата по основ на работа можат да пре-
станат и пред престанувањето на функцијата односно 
пред изминувањето на нејзиното времетраење. Во одгово-
рот е наведено уште и тоа дека личниот доход, по основ 
на вршење на функција, не е неодвоив од самата функција 
бидејќи, во спротивно, тоа би значело професионализација 
на функциите. 

5. Уставниот суд на Југославија на 4 јуни 1987 година 
одржа јавна расправа, во која учествуваат претставници 
на Собранието на Социјалистичка Република Србија, 

претставници на сојузните органи и на општествено-поли-
тичките организации, научни и други јавни работници и 
давателот на иницијативата. ^ 

На јавната расправа, претставниците на Собранието 
на Социјалистичка Република Србија останаа при ставо-
вите на Собранието изнесени во одговорот на решението 
за поведување постапка за оценување на уставноста на ос-
порениот закон, и тие ставови пошироко ги образложија. 

Другите учесници во јавната расправа изразија мис-
лење дека носителот на определена функција, кој за таа 
работа прима личен доход односно остварува надомест на 
личниот доход за вршење на функција, има определени 
права додека врши должност на функцијата односно доде-
ка таа трае, и тие не можат да му престанат пред да пре-
стане самата функција. Годините на живот, односно годи-
ните на пензискиот стаж што носителот на функцијата ги 
навршил, според тоа, не можат да пресгавуваат основ за 
престанување на правата по основа на работа на функција 
по сила на законот. 

6. Со Одделот И став 3 алинеја 4 од Основните наче-
ла, како и со член 11 од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека 
неприкосновената основа на положбата и улогата на чове-
кот ја сочинува и правото на работниот човек да ги ужива 
плодовите на својот труд и на материјалниот напредок на 
општествената заедница според начелото: „Секој според 
способностите - на секому според неговиот труд“ и дека 
трудот и резултатите од трудот ја определуваат матери-
јалната и општествената положба на човекот, врз основа 
на еднакви права и одговорности. 

Според Уставот на СФРЈ и носителот на јавна и дру-
га општествена функција, како и друг работен човек на ко-
го му се загарантирани правата по основа на работа, доде-
ка ја врши работата на таа функција за која е определено 
да се врши како постојана должост, ги има правата по ос-
нов на работа кои, како нетуѓиви, се утврдени со Уставот 
на СФРЈ. 

Со Законот за престанување на правата по основа на 
работа е пропишано дека на носителите на самоуправни, 
јавни и други општествени функции им престануваат сите 
права по основа на работа на функција, без оглед на тоа 
што тие и натаму вршат работа на определена функција. 
Престанувањето на правата по основа на работа на фун-
кција, според тоа, не е условено со престанувањето на ра-
ботата во вршењето на функцијата, туку со настапување 
на други факти и околности, кои не се во врска со работа-
та на функција. 

Тргнувајќи од наведените начела и одредби на Уста-
вот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со 
законот не можат да се укинат правата што носителот на 

ункција ги има додека ја врши како постојана должност, 
о таа смила, и носителот на функција е во иста положба 

како и работниот човек во работен однос, кој правото на 
личен доход и другите права по основ на работа, ги оства-
рува додека не му престане работниот однос. Правото на 
личен доход и другите права по основа на работа, значи, 
траат додека трае работата и тие на никого што работи не 
можат да му се ускратаг, па ни на носителот на функција. 

Имајќи ги предвид наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ за положбата на носителите на определени јавни 
функции, како и Амандманот II на Уставот на СФРЈ, спо-
ред кој положбата, правата, обврските и одговорностите 
на носителите на тие функции можат да се уредуваат само 
во согласност со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југо-
славија смета дека правата на носителите на Јавни фун-
кции не можат со закон да се уредуваат така што носите-
лот на функција, за време додека ја врши, ги нема правата 
по основ на работа на функција како што е правото на 
надомест на личен доход и другите права по основ на по-
стојано вршење на функција. 

На носителите на јавни функции, кога тие функции ги 
вршат како постојана должност и по тој основ остварува-
ат одпределен права како и работните луѓе во работен од-
нос, не се применуваат, во се, општите прописи за работни 
односи. Носителите на тие функции имаат посебен статус, 
кој не е ист како статусот на работните луѓе кои под усло-
вите утврдени со законот и со самоуправен општ акт за-
сноваат работен однос во здружениот труд. Тие, пред се, 
стапувааат ш функција под услови кои не се исти како ус-
ловите под кон се заснова работен однос. Покрај тоа, но-
сителите на функции имаат посадена политичка и општа?-
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твена одговорност за вршење на функцијата, а причините 
поради кои функцијата може да престане и пред изминува-
њето на нејзиното времетраење сосем се поинакви од ус-
ловите под кои на работникот во здружениот труд му пре-
станува работата против негова волја. Според тоа, без ог-
лед на тоа што остваруваат права по основ на вршење на 
функција, тоа не значи дека носителите на функција се ли-
ца во работен однос и дека, според тоа, правата по основ 
на работа на функција им престануваат под услвоите под 
кои, по сила на законот, им престанува работниот однос 
на работниците во здружениот труд. 

Обемот и видот на правата кои носителите на само-
управни, јавни и други општествени функци во органите 
на општествено-политичките заедниции и во органите на 
општествено-политичките организаци ги имаат по основ 
на вршење на тие функции, можат да се уредуваат со за-
кон. Но, тоа не значи дека со закон може да се пропише на 
на носителите на тие функции, како што е тоа утврдено со 
оспорениот закон, да им престануваат сите права што ги 
имаат по основ на вршење на фукнција, независно од тоа 
што тие ја вршат таа функција и по исполнувањето на 
пропишаните услови од Законот за престанување на пра-
вата по основа на работа. Поради тоа Уставниот суд на 
Југославија смета дека престанувањето на правата по ос-
нов на работа на функција, по сила на законот, утврдено 
со одредбите на оспорениот закон, не е во согласност со 
уставното начело за наградување според трудот, начелото 
за материјалната и општествената положба на човекот 
спрема трудот и резултатите од неговиот труд, како ни со 
начелото за еднаквост на граѓаните во правата и должнос-
тите во согласност со уставноста и законитоста. Бидејќи 
престанувањето на правата по основ на работа на носите-
лите на функции е обусловено со настапување на околнос-
тите што не се последица од престанување на работата на 
функција, то оспорениот закон, ни поради тоа, не е согла-
сен со Уставот на СФРЈ. 

Според Законот за престанување на права по основа 
на работа, носителите на функцијата кои функцијата ја 
вршат како постојана должност, а кои не навршиле 40 го-
дини пенсизки стаж односно 65 години живот и најмалку 
15 години пензиски стаж ги имаат сите права по основ на 
вршење на функција, додека носителите на тие функции 
што ги исполниле наведените услови, немаат никакви пра-
ва по основ на работа на функција, иако и натаму таа фун-
кција ја вршат како постојана должност. Со тоа, по оцена 
на Уставниот суд на Југославија, правата на носителите 
на функции во органите на општествено-политичките за-
едници се уредуваат на начинот со кој се создава нееднак-
вост меѓу носителите на тие функции, што не е во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Правата на носителите на функции во општествено-
-политичките организации по основ на постојана работа 
на тие функции за време додека таа трае, се уредуваат со 
општите акти на тие организации. Општествено-политич-
ките организации сами го уредуваат не само траењето на 
нивниот мандат, туку и правата што носителите на фун-
кции во нив ги имаат по основ на постојана работа на фун-
кција. Затоа, имајќи ја предвид таквата положба на оп-
штествен о-политичките организации, Уставниот суд на 
Југославија смета дека со закон не може се уредува преста-
нувањето на правата по основ на работа на носителите на 
функции во општествено-политичките организаци утврде-
ни со општите акти на тие организации. 

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јав-
на расправа, на седницата за советување и гласања 
одржана на 25 јуни 1987 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се утврдува дека Законот на СР Србија за преста-
нување на правата по основ на работа на носителите само-
управи, јавни и други општествени функции не е согласен 
со Уставот на СФРЈ. 

2. Собранието на СР Србија, во смисла на член 384 
став 2 од Уставот на СФРЈ, е должно, во рок од шест месе-
ци од денот на доставувањето на оваа одлука, да го усог-
ласи Законот за престанување на правата по основ на ра-
бота на носителите на самоуправни, јавни и други општес-
твени фунцкии со Уставот на СФРЈ. 

3. Оваа одлука ќе се обајви во „Службен лист на 
СФРЈ“, и во „Службени гласник Социјалистичке Републи-
ко Србије". 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во состав: Рамадан Враниќи, кој го заменува претседате-
лот на Судот и судиите: Божидар Булатовиќ, Милован Бу-
заџиќ, д-р Стана Гукиѓ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Мус-
тафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јо-
сиф Трајковиќ и Душан Штрбац. 

У. бр. 257/86 и 332/86 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Уставниот 

суд на Југославија 
судија, 

Рамадан Браииќи, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 39 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА РАБОТИТЕ И РА-
БОТНИТЕ ЗАДАЧИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ИНДУСТРИЈА НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ 
„КОСОВО“ ВО ПРИШТИНА 

1. Сојузниот општествен правобранител на самоуп-
равувањето, како овластен предлагач, поведе пред Устав-
ниот суд на Југославија постпака за оценување на устав-
носта на одредбите на член 39 од Правилникот за органи-
зацијата и систематизацијата на работите и работните за-
дачи во Работната организација Индустрија на градежен 
материјал „Косово“ во Приштина од 17 април 1984 годи-
на, бидејќи смета дека тие одредби од Правилникот се на-
јгласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со нив се 
пропишува задолжително познавање на двојазичност, ка-
ко услов за вршење на определени работи и работни зада-
чи. 

2. Со оспорените одредби на член 39 од Правилникот 
е утврдено задолжително познавање на двојазичност, како 
услов за вршење на определени работи и работни задачи, 
како што се работите и работните задачи на: Технички ди-
ректор, главен електроинженер, референт за работни од-
носи, референт на самоуправните органи, правен рефе-
рент, референт за нормативни акти, раководител на заед-
ничките служби и дактилограф. 

3. Уставниот суд на Југославија достави, во смисла 
на член 389 од Уставот на СФРЈ, предлог за оценување на 
уставноста на оспорените одредби до Уставниот суд на 
Косово, кој, со Одлуката У-бр. 63/85 од 23 декември 1985 
година ги поништи, како несогласни со Уставот на САН 
Косово и спротивни на законот, одредбите на ст. 1 и 2 али-
неја 5 на член 39 од наведениот правилник, со кој беше ут-
врдена обврската за познавање на двојазичност за вршење 
на работите и работните задачи на технички директор, 
главен електроинженер и ракводител на заедничките 
служби. Со истата одлука Уставниот суд на Косово оцени 
дека не се несогласни со Уставот на САП Косово ниту во 
спротивност со законот одредбите од ст. 2 и 3 на член 39 
од Правилникот, со кои е пропишано задолжително по-
знавање на двојазичност за вршење на работите и работ-
ните задачи на референт за работни односи, референт на 
самоуправните органи, правен референт и референт за 
норматинви акти и дактилограф. 

4. Уставниот суд на Југославија одржа на 10 април 
1986 година јавна расправа на која, покрај овластениот 
предлагач и претставникот на доносителот на оспорениот 
правилник, учествуваа и претставник на Советот на Соју-
зниот на синдикатите на Југославија, претставник на Цен-
тралниот комитет на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија, претставник на Собранието на СФРЈ, претставник на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та, претставник на Уставниот суд на Србија, претставник 
на Уставниот суд на Косово, како и еден број научни ра-
ботници - стручњаци за јазик. 
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На јавната расправа претставникот на овластениот 
предлагач остана при наводите изнесени во предлогот за 
поведување постапка и ги образложи пошироко. 

По мислењето на претставникот на доносителот на 
оспорениот правилник, изнесено на јавната расправа, ос-
порените одредби на Правилникот не се несогласни со Ус-
тавот на СФРЈ. По негово мислење работниците можат со 
самоуправниот општ акт со кој го уредуваат работниот 
однос да пропишат како посебен услов за вршење на од-
делни работи и работни задачи во организациајта на 
здружен труд обврска за познавање на двојазичност, т.е. 
обврска за познавање на јазикот на народот и народноста 
кој е во употреба во местото на вработувањето и дека со 
таквото пропишување на услови за вработување се обезбе-
дува сите граѓани што ги исполнуваат тие услови, под 
енакви услови да можат да го остварат правото на врабо-
тување. 

По мислењето на другите учесници на јавната рас-
права, пропишувањето на обврска за познавање на двоја-
зичност, како услов за вршење на определени работи и ра-
ботни задачи, доведува до нерамноправност на јазиците 
на народите и народностите, како и до нерамноправност 
во вработувањето на граѓаните. 

5. Со член 246 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено 
дека јазиците на народите и народностите и нивните пис-
ма се рамноправни, и дека во СФРЈ во службена употреба 
се јазиците на народите, а јазиците на народностите - во 
согласност со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, а со 
став 2 на овој член е утврдена обврската на општествено-
-политичките заедници, на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници со свои 
акти (закон, статут и самоуправни општи акти) да обезбе-
дат остварување на рамноправноста на јазиците и писма-
та на народите и народностите во службена употреба на 
подрачјата на кои живеат одделни народности и да ги ут-
врдат начинот и условите за примена на таа рамноправ-
ност. 

Со член 154 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека гра-
ѓаните се едакви во правата и должностите, без оглед на 
националноста и јазикот. 

Со одредбите на чл. 159 и 160 од Уставот на СФРЈ е 
загарантирано правото на работа, слобода на работа, сло-
боден избор на занимање и вработување, а сите што упра-
вуваат со општествени средства и окштествено-политич-
ките заедници се должни да создаваат што поповолни ус-
лови за остварување на правото на работа. 

Според член 14 од Уставот на СФРЈ, работниците се 
овластени со самоуправен општ акт, со КОЈ ги утврдуваат 
меѓусебните права, обврски и одговорности, да ги утврдат 
и посебните услови за извршување на определени работи 
и работни задачи во согласност со природата и намената 
на општествените средстава односно во согласност со 
природата на дејноста на организацијата. Принципот на 
уставност и законитост и обврзува уредувањето на тие од-
носи да мора да биде во согласност со уставот и со закон и 
со целината на односите, што се уредуваат со самоуправ-
ните општи акти, да се обезбедат со устав загарантирани-
те права на работниците. 

Во остварувањето на со устав утврдените права на 
работниците е неприфатливо било какво да било ограни-
чување на тие права, па според тоа, и ограничувањето на 
со устав утврденото право на работа, со обусловувањето 
на знаење на два јазика, со оглед на тоа дека со Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека јазиците на народите и народности-
ете се рамноправни. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, од-
редбите на оспорениот правилник со кои е утврдено за-
должително познавање на двојазичност, како услов за за-
сновање на работен однос за вршење на работи и работни 
задачи на референт за работни односи, референт на само-
управните органи, празен референт и референт за норма-
тивни акти и дактилограф, во Индустријата на градежен 
материјал „Косово“ Приштина, доведуваат до нерамно-
правност на работните луѓе и граѓаните во остварувањето 
на правото на работа, бидејќи, по сфаќањето на Уставниот 
суд на Југославија, на работникот за засновање на работен 
однос му е доволно знаење на еден од јазиците кој е во 
службена употреба на подрачјето на кое живее и работи. 

и Врз основа на изложеното, според оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, оспорените одредби од наведени-
от правилник не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата за со-
ветување и гласање, одржана на 9 јули 1987 година, со 
мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се поништуваат одредбите на член 39 став 2 ал. 2,3 

и 4 и одредите на став 3 од истиот член на Правилникот за 
организацијата и систематизацијата на работите и работ-
ните задачи на работниците во Работната организација 
Индустрија на градежен материјал „Косово“ во Пришти-
на од 17 април 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Работната организација Индустрија на гра-
дежен материјал „Косово“ во Приштина на начинот на кој 
е објавен Правилникот од точка 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и 
судии: Божидар Булатовић, Милован Бузаџиќ, д-р Васил 
Гривчев, Рамадан Враниќи, Мустафа Сефо, Милосав Сти-
јовиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ и Душан 
Штрбац. 

У бр. 189/85 
9 јули 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фара, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

736. Одлука за дополнение на Одлуката за височи-
ната на каматата што Народната банка им ја 
плаќа на девизите на граѓаните депонирани кај 
Народната банка на Југославија од 1 јануари 
до 25 мај 1987 година 1345 

737. Одлука за дополнение на Одлуката за височи-
ната на каматата што банките и ја плаќаат на 
Народната банка на Југославија на кредитите 
примени по основ на девизите на граѓаните де-
понирани кај Народната банка на Југославија 
од 1 јануари до 25 мај 1987 година 1345 

738. Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на износите за посебни намени и надо-
местот при утврдување на цените на нафтени 
деривати 1345 

739. Решение за определување на сезонските гра-
нични премини за меѓународен воздушен сооб-
раќај на аеродромот „Лошињ" и на аеродро-
мот „Мостар" 1346 

740. Решение за повлекување на лекот Sulfaguanidin 
таблети, кутија со 20 таблети, серија бр. 126125 
и 242106 производ на фирмата „Фармаков -
Призрен 1346 

741. Правилник за југословенскиот стандард за за-
варени споеви 1346 

742. Правилник за југословенскиот стандард за те-
лекомуникациски кабел за воведување во елек-
троенергетски постројки 1346 

743. Правилник за југословенските стандарди за пе-
чатени кола 1347 

744. Правилник за југословенскиот стандард за че-
лични конструкции за носење антени 1347 

745. Правилник за југословенските стандарди за 
пластични маси — 1348 

746. Правилник за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал 1348 

747. Правилник за југословенските стандарди за 
еле ктро ме д и цинските уреди и опрема 1348 
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Страна 
748. Правилник за југословенските стандарди за 

технички цртежи 1349 
749. Правилник за југословенските стандарди за ра-

диофреквенциски пречки 1349 
750. Правилник ја југословенските стандарди за 

вентилација на руднички простории 1350 
75 К Правилник ја југословенскиот стандард за ме-

бел за седење 1350 
752. Правилник за југословенскиот стандард за 

хидротехнички бетон 1350 
753. Правилник за југословнските стандарди за еле-

менти за спојување 1351 
754. Правилник за југословенските стандарди за ка-

учук и гума 1352 

755. Правилник за југословенскиот стандард за ме-
рење и управување во индустриските процеси 1352 

756. Правилник за југословенскиот стандард за ос-
новите на проектирањето на градежни кон-
струкции 1352 

757. Правилник за југословенскиот стандард за ви-
соки индустриски оџаци 1352 

Страна 
758. Правилник за југословенските стандарди за 

дрвни отпадоци во шумарството и преработка-
та на дрво 1352 

759. Правилник за југословенските стандарди за 
кујнска опрема 1353 

Одлука за оценување на уставноста на “одредбата на 
член 2 став 1 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство 1353 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 9 од Законот на Социјалистичка Републи-
ка Србија за станбените односи 1354 

Одлука за оценување на уставноста и спротивноста 
на одредбата на член 28 став 3 од Кривичниот 
закон на САП Војводина со Кривичниот закон 
на СФРЈ 1355 

Одлука за оценување на уставноста на Законот на 
СР Србија за престанување на правата по ос-
нов на работа на носителите на самаоуправни, 
јавни и други општествени функции 1357 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 39 од Правилникот за организацијата и 
систематизацијата на работите и работните за-
дачи на Работната организација Индустрија на 
градежен материјал „Косово“ во Приштина - 1358 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
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