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

водство 60802-603-21943 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 67 ГОД. XLI 

Цена на овој број е 60 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс11756 

801. 
Врз основа на член 221 став 1 точка 5 од Законот за 

безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 63/80 и 53/85), по претходно прибавено мис-
лење од Стопанската комора на Југославија, претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ВКУПНОТО ТРАЕЊЕ НА ВРЕМЕТО НА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ВОЗИЛО, ЗА ОДМОРИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ И 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА УДВОЕНИТЕ ЕКИПА-
ЖИ НА ВОЗИЛАТА, ВО ОБЕМ ШТО ВЛИЈАЕ ВРЗ БЕЗ-

БЕДНОСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ВОЗИЛО 

Член 1 
Во Правилникот за вкупното траење на времето на 

управување со возило, за одморите на возачите и за начи-
нот на работа на удвоените екипажи на возилата, во обем 
што влијае врз безбедноста на управувањето со возило 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/84), во член 2 став 2 се 
менува и гласи: 

„Одредбата од став 1 на овој член не се применува 
врз возач на моторно возило на: вооружените сили на 
СФРЈ, органите за внатрешни работи, службата за итна 
помош, пожарникарската служба, јавниот градски превоз 
на патници, за итни интервенции на патиштата и 
одржување на патиштата во зимскиот период и на возило 
што се регистрира според прописите на републиките и ав-
тономните покраини." 

Член 2 
Во член 14 став 2 се менува и гласи: 
„Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 

возач на моторно возило во редовен линиски сообраќај, 
освен во меѓународниот сообраќај, на возач на моторно 
возило на градежна, комунална и ПТТ организација на 
здружен труд, на организација која врши превоз на стоки 
за широка потрошувачка на релацијата до 50 km од се-
диштето на организацијата, на организација која врши 
обука на возачи, на организација која за сопствени потре-
би врши превоз на работници на работа и од работа, на 
организација која во локалниот сообраќај превезува уче-
ници, како и на возач на моторно возило за итни интер-
венции: на патиштата (Службата „Помош-информации" 
на АМСЈ), во електро дистрибуцијата и цевоводниот тран-
спорт, за испитување и заштита од хавариско загадување 
на водата и за хигиенско-епидемиолошки испитувања и 
ветеринарска инспекција; на техничките, електро-енергет-
ските, градежните, рударските, геолошко-механичките, 
железничките и телекомуникационите уреди и опрема, ко-
га ги вршат тие интервенции." 

Член 3 
Во образецот на Индивидуална контролна книшка за 

возач на моторно возило во сообраќајот на патиштата, на 
страница 1, што е отпечатен кон овој правилник и пре-
тставува негов составен дел, во точка 6 зборовите: 
„VI НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА“ се заменуваат со 
зборовите: „VI НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ОД-
НОСНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА САМОСТОЈНИОТ ПРЕ-
ВОЗНИК“. 

На страница 2 на образецот, броевите од 1 до 24, со 
кои се означуваат часови се запишуваат над задебелените 
линии на графиконот, а во рубриката 12. по зборовите: 
„Превоз на патници“ се додаваат зборовите: „или стоки“. 

Член 5 
На страница 4 на образецот називот на одделот: „Ор-

ганизацијата на здружен труд“ се менува и гласи: „Орга-
низацијата на здружен труд односно самостојниот превоз-
ник“, а во првата алинеја по зборовите: „ја издава кон-
тролната книшка“ се става запирка и се додаваат зборови-
те: „го утврдува бројот на дневните и неделните листови“. 

Во одделот: „Во дневен лист“ во шестата алинеја по 
зборовите: „на граничен премин“ се додаваат зборовите: 
„и додека со возилото управува друг возач - удвоен еки-
паж“. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 482 
14 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

802. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТО-
РИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ 
(ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВО-
ДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ 

ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-

ката Федеративна Република Југославија и на провоз пре-
ку територијата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и 
свињи) и на производи и суровини по потекло од тие 
животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 59/85) во точка 1 зборовите: „од областа Тоскана и 
провинцијата Верена (областа Венето)" се заменуваат со 
зборовите: „од провинцијата Молена и Реџо Емилија". 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 7256/2 
5 декември 1985 година 

Белград 

Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 

803. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за стандарди-

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТЕЧНИ ДЕТЕРГЕН-

ТИ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ 
1. Производителот спецификација донесуваат орга-

низациите на здружен труд што произведуваат течни де-
тергенти за рачно миење на садови (во натамошниот тек-
ст: детергенти). 

2. Производителската спецификација од точка 1 на 
оваа наредба содржи: 

а) податоци за составот на тегергентот, и тоа за: 
1) содржина на површински активни материи по ти-

пови, во % (m/m); 
2) содржина на вода, во % (m/m); 
3) други додатоци, во % (m/m); 
б) податоци за физичко-хемиските особини на детер-

гентот, и тоа за: 
1) содржината на површински активни материи, во % 

(m/m); 
2) рХ-вредноста на растворот со концентрација во 10 

g/1 во дестилирана вода; 
3) содржината на слободни алкалии (како NaOH), во 

% (m/m); 
4) изгледот; 
в) податоци за методите за земање мостри и испиту-

вања што производителот ќе ги користи во производство-
то, при испитувањето на физичко-хемиските особини на 
детергентот; 

г) податоци за дозирање на детергентот. 
3. Во евиденцијата за производителската специфика-

ција што се води во организацијата на здружен труд која 
произведува детергенти од точка 1 на оваа наредба се вне-
суваат податоци за: ^ 

1) фирмата односно називот на организацијата на 
здружен труд што ја донела производителската специфи-
кација; / 

2) називот на детергентот и неговото трговско име; 
3) бројот и датумот на донесувањето на производи-

телската спецификација; 
4) бројот и датумот на извештајот за извршеното ла-

бораториско испитување на физичко-хемиските особини 
на детергентот од точка 2 одредба под б) од оваа наредба; 

5) датумот на почетокот на производството на детер-
гентот според производителската спецификација. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-18733/1 
15 декември 1983 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

804. 
Врз основа на член 81 став 2 и член 84 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 
11/80), во согласност со сојузниот секретар за пазар и оп-
шти стопански работи, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ТЕЧЕН ДЕТЕР-

ГЕНТ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ 
1. Течен детергент за рачно миење на садови (во ната-

мошниот текст: детергент) може да се пушти во промет на 
единствениот југословенски пазар само во оригинално па-
кување. 

Под оригинално пакување, во смисла на оваа наред-
ба, се подразбира детергент спакуван, пред пуштањето во 
промет, во пластична, метална или стаклена амбалажа 
или во амбалажа од повеќеслоен комплексен материјал, 
на начин со кој е обезбедено содржината на пакувањето да 
не може да се измени, потроши односно употреби без от-
ворање или оштетување на пакувањето, со цел така спаку-
ваниот детергент да му биде понуден на непосредниот по-
трошувач. 

2. Детергентот мора да биде деклариран. Деклараци-
јата содржи: 

1) фирма односно назив и седиште или регистриран 
знак на производителот; 

2) назив на детергентот и негово трговско име; 
3) податок за нето-масата на содржината на ориги-

налното пакување изразена во единици маса или податок 
за нето-зафатнина на оригиналното пакување изразена во 
единици зафатнина; 

4) податоци за намената на детергентот; 
5) податоци за количината на детергентот во употре-

ба; 
6) предупредување на можните опасности при упот-

ребата. 
3. Детергентот го декларира производителот однос-

но увозникот. 
Декларацијата мора да биде отпечатена или втисната 

на оригинално пакување, или отпечатена на налепница од-
носно приврска така што пропишаните податоци да се 
лесно уочливи, читливи и разбирливи за купецот. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на дванае-
сет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-18734/1 
15 декември 1985 година 

Белград 

v Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

805. 
Врз основа на член 81 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), во спогодба со Народната банка на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИ-
ЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 
1. Во Наредбата за начинот и роковите за поднесува-

ње пријави за склучените договори за надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77, 53/78, 
19/83 и 20/85) во точка 7 во одредбата под 12, бројот: 
„25.000" се заменува со бројот: „100.000". 



Петок, 13 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1711 

По одредбата под 13 се додава нова одредба под 13а, 
која гласи: 

„13а) за конечно царинење на привремено увезени 
стоки за облагородување и вградување, ако вредноста на 
стоките што конечно се царинат не го надминува износот 
од 30.000 динари;". 

Во одредбата под 24, на крајот, точката се заменува 
со точка и запирка и потоа се додава нова одредба под 25), 
која гласи: 

„25) за потрошен материјал и специјална амбалажа 
за сервисирање на храна и пијачки, што се извезуваат во 
странство за спремање на домашни воздухоплови.". 

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

П. бр. 24002 
2 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

806. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за стопански-

те престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77 и 14/85), 
сојузниот секретар за правосудство и организација на со-
јузната управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСУДИ 

ИЗРЕЧЕНИ ЗА СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 
1. Евиденција за осуди изречени за стопански преста-

пи (во натамошниот текст: евиденција) водат надлежните 
судови за сите правни лица и одговорни лица во правното 
лице што со правносилни пресуди се осудени за стопански 
престапи. 

2. Евиденција се води за секое осудено правно лице 
или одговорно лице во правното лице. Ако со иста пресу-
да се осудени повеќе одговорни лица во правното лице, 
посебно се евидентира секое одговорно лице. 

За осудено правно лице евиденцијата ги содржи след-
ните податоци: 

1) назив (фирма) на правното лице, вид на дејноста и 
седиште; 

2) матичен број на единствениот регистар на субјек-
тите на уписот; 

3) назив на судот што ја изрекол пресудата во прв 
степен и назив на судот што ја изрекол пресудата во втор 
степен (број и датум на пресудата), како и датум на прав-
носилноста на пресудата; 

4) стопански престап за кој е изречена осуда (член, 
став и точка и назив на законот, односно уредбата); 

5) износ на паричната казна и одлука за условна осу-
да; 

6) изречена заштитна мерка; 
7) изречено одземање на имотната корист. 
За осудено одговорно лице во правното лице евиден-

цијата ги содржи следните податоци: 
1) презиме и име и име на еден од родителите; 
2) матичен број; 
3) датум, месец и година на раѓањето; 
4) место, општина и република односно автономна 

покраина во која е родено, а за лица родени во странство -
и држава; 

5) живеалиште односно престојувалиште (со точна 
адреса); 

6) занимање и должност што одговорното лице ја 
врши во правното лице во време на извршувањето на сто-
панскиот престап; 

7) назив на судот што ја изрекол пресудата во прв 
степен и на судот што ја изрекол пресудата во втор степен 
(број и датум на пресудата), како и датум на правносил-
носта на пресудата; 

8) стопански престап за кој е изречена осуда (член, 
став, точка и назив на законот односно уредбата); 

9) износ на паричната казна и одлука за условната 
осуда; 

10) изречена заштитна мерка. 
Ако со иста пресуда правното лице или одговорното 

лице во правното лице е осудено за повеќе стопански пре-
стапи со примена на различни прописи, се евидентира се-
кој член, став и точка и називот на секој пропис. 

3. Уписот во евиденцијата се врши врз основа на 
податоците од пресудата и другите податоци што се наоѓ-
аат во списите. 

Во евиденцијата се внесуваат измените на правносил-
ната пресуда (по повод на барање за заштита на законик 
тоста или повторување на постапката) и другите промени 
на евидентираните податоци, како и одлуките за бришење 
на осуда, за бришење на условна осуда или за престанува-
ње на заштитната мерка забрана на вршењето определена 
должност, односно правните последици од осудата. 

4. Ако судот што изрекол пресуда во прв степен не е 
надлежен за водење евиденција, ќе му достави на над-
лежниот првостепен суд извештај со податоците што се 
внесуваат во евиденцијата, а ќе го извести и за дополни-
телна промена на податоците (точка 3 став 2). 

Судот што изрекол пресуда во прв степен е должен 
извештајот од став 1 на оваа точка да го достави во рок од 
15 дена од денот на правносилноста на својата пресуда 
или друга одлука, а ако за предметот по повод правниот 
лек решавал виши суд - од денот на приемот на одлуката 
на тој суд. 

Извештаите врз основа на кои се врши запишување 
во евиденцијата се заведуваат во уписникот и се чуваат од-
воено. 

5. Податоците за осудуваноста или за неосудуваноста 
за стопански престап ги дава судот што ја води евиденци-
јата, под условите пропишани со закон (член 44 од Зако-
нот за стопанските престапи). 

6. Ако евиденцијата се води рачно, таа се води во 
форма на картон. Запишувањето во' картонот се врши со 
рака или со машина за пишување. Запишувањата во ќар-, 
тонот мораат да бидат јасни и уредни, а прецртаните мес-
та мораат да останат читливи. Ако запишувањето во кар-
тонот се врши со рака, називот на правното лице (фирма-
та) и презимето и името на одговоррното лице во правно-
то лице се запишуваат со печатни букви. Картонот содржи 
соодветна рубрика за внесување на измените од точка 3 
став 2 на ова упатство. 

Картдните се слагаат по азбучен односно абецеден 
ред. 

7. Со денот на влегувањето на ова упатство во сила 
престанува да важи Упатството за водење евиденција за 
парични казни и заштитни мерки изречени за стопански 
престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65). 

8. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Бр. 287/1-1985 
14 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
правосудство и организација 

на Сојузната управа, 
Борислав Краина, с. р. 

307. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

БАЖДАРЕЊЕТО 
1. Се донесуваат технички правила за баждарење на 

поморски бродови и чамци, кои ги содржат следните по-
главја: 

1.1. Општ дел 



Страна 1710 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 13 декември 1985 

1.2. Определување на бруто и нето-тонажата на по-
морските бродови со должина од 24 метра или повеќе, со 
кои се вршат меѓународни патувања 

1.3. Определување на бруто и нето-тонажата на по-
морските бродови со кои не се вршат меѓународни патува-
ња, како и на поморските бродови пократки од 24 метра, а 
со нив се вршат такви патувања 

1.4. Определување на тонажата на поморските чамци. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југореглстар. 

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

Бр. 3008/16-21 
30 март 1983 година 

Сплит 
Заменик - претседател на 
Советот на Југорегистар, 
м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

808. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЗА ЗАВАРУВАЊЕТО 
1. Се донесуваат технички правила за материјалите и 

за заварувањето, Дел 1 - Материјали, кои ги содржат след-
ните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Методи на испитување 
1.3. Челик и железни ливови 
1.4. Бакарни легури 
1.5. Алуминиумон легури 
1.6. Дрвотмасивно и вкочането 
1.7. Пластични маси и материјали од органско потек-

ло 
1.8. Заштита од корозија 
1.9. Стакло за бродски прозорци. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-22 
29 февруари 1972 година 

Сплит 
Претседател 

на Советот на Југорегистар, 
Јосип Јуриќ, с. р. 

809. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ТРУПОТ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел - 2 Труп, кои ги содржат следните 
поглавја: 

1.1. Општи одредби 
12. Бродови за сув товар t, 
1.3. Бродови за превоз на течен товар 
1.4. Бродови за растурен товар 
1.5. Бродови за преработка и улов на риба 
1.6. Бродови растурен товар и течни горива 

1.7. Бродови за рудача и течни горива 
1.8. Пловни објекти за багерирање и превоз на багери-

ран материјал 
1.9. Пловни дигалки 
1.10. Бродови со големи отвори во палубата 
1.11. Бродови - шлепови 
1.12. Бродови за ограничено подрачје на пловидбата 
1.13. Засилување на бродови за пловидба во мраз 
1.14. Препорачани норми за дозволените граници на 

вибрациите на поморските бродови 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-3 
28 февруари 1977 година 

Сплит 

Претседател 
на Советот на Југорегистар, 
Александар Бумбуловиќ, с. р. 

810. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЗА ЗАВАРУВАЊЕТО 
1. Се донесуваат технички правила за материјали и за 

заварување, Дел 2 - Заварување, кои ги содржат следните 
поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Заварени споеви 
1.3. Барања во постапката за заварување 
1.4. Додатни материјали за заварување 
1.5. Посебни барања при заварување 
1.6. Заварување на обоени метали 
1.7. Контрола на заварени споеви 
1.8. Испитување на влијанието на основните бои на 

заваривост. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-23 
И март 1971 година 

Сплит 

Претседател 
на Советот на 
Југорегистар, 

Јосип Јуриќ, с. р. 

811. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистарот Советот на Југорегистар донесува 

V 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ОПРЕМАТА НА ТРУПОТ 
I. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 3 - Опрема на трупот, кои го 
содржат следните поглавја: 
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1.1. Општи одредби 
1.2 Кормиларски уред 
1.3 о Котвен уред 
L4. Уред за врзување на брод 
1.5. Уред за влечење 
1.6. Сигнални јарболи 
1.7. Отвори на трупот, на надградбите и на куќичките 

и средства за нивно затворање 
1.8. Распоред и опрема на бродските простори 
1.9. Хавариска опрема 
1.10. Котви 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-7 
25 февруари 1982 година 

Сплит 

Заменик-претеедател 
на Советот на Југорегистар, 

м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

812. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80) на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

СТАБИЛИТЕТОТ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови Дел 4 - Стабилитет, кои го содржат след-
ните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Општи барања за стабилитет 
1.3. Додатни барања за стабилитет 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-8 
30 март 1983 година 

Сплит 

Заменик - претседател 
на Советот на Југорегистар, 

м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

813. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ПРЕГРАДУВАЊЕТО 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 5 - Преградување, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Процена на преградувањето со метод на веројат-

ност 
1.3. Стабилитет на бродот во оштетена состојба 
1.4. Посебни барања за бродови од типот В со нама-

лување на надводјето и за бродови од типот А. 

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-9 
30 март 1983 година 

Сплит 

Заменик - претседател 
на Советот на Југорегистар, 

м-р ЈОСИП Ј а к ш и ќ , с. р. 

814. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

НАДВОДЈЕТО 
h Се донесуваат техничките правила за градење на 

поморски бродови, Дел 6 - Надводје, кои ги содржат след-
ните поглавја: 

1.1. Општ дел 
1.2. Означување на товарната линија 
1.3. Услови за доделување на надводје 
1.4. Доделување на најмало надводје 
1.5. Посебни барања за бродови на кои им се доделу-

ва надводје за превоз на товар од дрво на палуба 
1.6. Услови за доделување надводје на бродови кои не 

вршат меѓународни патувања и на помали бродови кои ги 
вршат. 

1.7. Услови за доделување надводје на рибарски бро-
дови 

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-10 
25 февруари 1982 година 

Заменик - претседател 
на Советот на Југорегистар, 

м-р Јосип Јавшшќ, с. р. 

815. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

МАШИНСКИТЕ УРЕДИ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 7 - Машински уреди, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1. Општи одредби , 
1.2. Осни водови 
1.3. Пропелери 
1.4. Торзиони вибрации 
1.5. Резервни делови. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3008/16-11 
25 февруари 1982 година 

Сплит 

Заменик - претседател 
на Советот на Југорегистар, 

м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

816. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ЦЕОВОВОДИТЕ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 8 - Цевоводи, кои ги содржат след-
ните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Цевовод за отпадни води 
1.3. Цевовод за баласт 
1.4. Цевовод за товар на танкери 
1.5. Цевоводи за издушници, прелеви и сондирање 
1.6. Цевовод за издувни гасови 
1.7. Систем за вентилација 
1.8. Систем за гориво 
1.9. Цевовод за масло за подмачкување 
1.10. Систем за ладење со вода 
1.11. Систем за компримиран воздух 
1.12. Систем за напојна вода 
1.13. Цевовод за пареа и^цевовод за продувување на 

котли - систем на кондензација 
1.14. Хидраулични испитувања 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Bp. 3008/16-12 
29 февруари 1972 година 

Сплит 

Претседател 
на Советот на Југорегистар, 

Јосип Јуриќ, с. р. 

817. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

МАШИНИТЕ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 9 - Машини, кои ги содржат следни-
те поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Мотори со внатрешно согорување 
1.3. Парни турбини 
1.4. Преносници и еластични спојки 
1.5. Помошни машини 
1.6. Палубни машини 
1.7. Хидрауличен погон 
1.8. Гасни турбини. 

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно изг 
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-14 
29 февруари 1972 година 

Сплит 

Претседател 
на Советот на Југорегистар, 

Јосип Јуриќ, с. р. 

818. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 
КОТЛИТЕ, ИЗМЕНУВАЧИТЕ НА ТОПЛИНА И САДО-

ВИТЕ ПОД ПРИТИСОК 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 10 - Котли, изменувачи на топлина и 
садови под притисок, кои ги содржат следните поглавја: 

1.1. Општи одредби, 
1.2. Пресметки на цврстината 
1.3. Котли 
1.4. Регулација, уреди за заштита, контрола и сигна-

лизација на котлите 
1.5. Уреди за ложење на котли со течно гориво 
1.6. Изменувачи на топлина и садови под притисок 
1.7. Карактеристики на цврстината на контловските 

челици. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-15 
29 февруари 1972 година 

Сплит 

Пртседател 
на Советот на Југорегистар, 

Јосип Јуриќ, с. р. 

819. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

Р A3 ЛАДНИТЕ УРЕДИ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, дел 11 - Разладни уреди, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Општи технички барања 
1.3. Простории за разладни уреди 
1.4. Машини 
1.5. Изменувачи на топлина, сад под притисок и раз-

ладни уреди 
1.6. Арматура и цевоводи 
1.7. Уреди за контрола и мерење и уреди за автомати-

ка 
1.8. Изолација 
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1.9. Испитување 
1.10. Резервни делови. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистаф. 

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

Бр. 3008/16-16 
25 февруари 1983 година 

Сплит 

Заменик - претседател на 
Советот на Југорегистар, 
м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

820. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 12 - Електрични уреди, кои ги 
содржат следните поглавја: 

1.1. Општи одредби 
1.2. Електричен уред на брод 
1.3. Електричен уред за спуштање брод во вода 
1.4. Резервни делови 
1.5. Конструкција на електричниот уред. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-17 
25 февруари 1983 година 

Сплит 

Заменик - претседател на 
Советот на Југорегистар, 

м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

821. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

СРЕДСТВАТА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 15 - Средства за сигнализација, кои 
ги содржат следните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Опрема на брод со средства за сигнализација; 
1.3. Конструкција на сигналните средства 
1.4. Поставување на сигнални средства на брод. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-18 
30 март 1983 година 

Сплит 
Заменик - претседател на 
Советот на Југорегистар, 

м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

822. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ПОМАГАЛАТА ЗА НАВИГАЦИЈА 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел - 16 - Помагала за навигација, кои 
ги содржат следните поглавија: 

1.1. Општи барања 
1.2. Помагала за навигација на бродови со самостоен 

погон 
1.3. Конструкција и поставување на помагала за нави-

гација на брод. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-19 
30 март 1983 година 

Сплит 

Заменик - претседател на 
Советот на Југорегистар, 
м-р Јосип Јакшиќ, с. р. 

823. 
Врз основа на член 4 точка 10 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ ДЕЈСТВА 
1. Се донесуваат технички правила за градење на по-

морски бродови, Дел 21 - Заштита од воени дејства, кои ги 
содржат следните поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Средства за лична заштита 
1.3. Средства за заедничка заштита 
1.4. Чување и обновување на опремата 
1.5. Опрема и средства за спасување и за отстранува-

ње на оштетувања 
1.6. Простори и уреди за радиолошко-хемиска зашти-

та. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-20 
27 февруари 1983 година 

Сплит 
Претседател 

на Советот на Југорегистар, 
м-р Јосип Јуриќ, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 35 
СТАВ 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА “ НА СТАНОВИ, ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИ КРЕДИТИ И ЗА РЕШАВАЊЕ НА ДРУГИ 
СТАНБЕНИ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО ВО БЕЛГРАД, ОД 7 СЕПТЕМВРИ 1981 

ГОДИНА 
1. На иницијатива од Нимирсада Лазаревиќ, од Бел-

град, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на одредбата од 
член 35 став 2 на Правилникот за критериумите за распре-
делба на станови, доделување на станбени кредити и за ре-
шавање на други станбени прашања на работниците на 
Работната заедница на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство во Белград од 7 
септември 1981 година, оценувајќи дека основано се поста-
вува прашањето за согласноста на оспорената одредба со 
Уставот на СФРЈ. 

2о Во став 2 на член 35 од Правилникот е пропишано 
дека дефинитивно утврдената ранг-листа под никакви ус-
лови не може да се менува. 

3. Со член 14 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на 
секој работник му се гарантира правото, заедно и рамно-
правно со другите работници, да ги уредува меѓусебните 
односи во работата, да одлучува за доходот што ќе го ос-
твари и да стекнува личен доход, а според одредбата на 
член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ работниците на орга-
низации на здружен труд, во согласност со начелата на за-
емност и солидарност, заеднички и рамноправно обезбе-
дуваат постојано подобрување на животните услови на ра-
ботниците со издвојување и здружување на средства за таа 
цел и на друг начин. 

Според тие одредби од Уставот на СФРЈ, работници-
те на Работната заедница на Интересната заедница на Ју-
гославија за економски односи со странство имаат право, 
во рамките на уредувањето на нивните меѓусебни односи, 
да ги уредат и основите и мерилата за утврдување на ре-
дот на првенство за распределба на станови и кредити за 
станбена изградба, што тие и го уредиле со оспорениот 
правилник. Меѓутоа, уредувањето на тие, како FT на сите 
други прашања што работниците односно организациите 
на здружен труд и други самоуправни организации и заед-
ници самостојно ги уредуваат, мора да биде согласно со 
Уставот и со законот. 

Со пропишувањето дека еднаш утврдената ранг-лис-
та не може да се менува под никакви услови, работниците 
ги ограничија своите со устав утврдени права на постоја-
но одлучување во станбените односи што ги наметнува 
животот. Можните промени, што настануваат со флуктуа-
ција на работниците, промените во структурата на стано-
вите што втасуваат за распределба, како и разни други си-
туации што настануваат во работната заедница, во меѓув-
реме од утврдувањето на наведената ранг-листа до рас-
пределбата на станови, можат да предизвикаат потреба од 
соодветни промени во ранг-листата, со примена на осно-
вите и мерилата во постапката, утврдена во самоуправни-
от општ акт и со други прописи, а тоа со оспорената од-
редба се оневозможува. 

Во таа смисла, според оцената на Судот, таа одредба 
ги ограничува со устав и со закон утврдените права на ра-
ботниците на самоуправување и може да оневозможи на 
работник да му се додели стан и во случај кога тој ги ис-
полнува условите за добивање на стан, предвидени со 
Правилникот. 

Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство е основана со закон за вршење опре-
делени права и должности од надлежноста на федерација-
та, па Уставниот суд на Југославија е исклучително над-
лежен да одлучува дали општите акти и самоуправните 
општи акти на оваа интересна заедница се во согласност 
со Уставот на СФРЈ. 

Тргнувајќи од сето изложено, Уставниот суд на Југос-
лавија оцени дека оспорената одредба на член 35 став 2 од 

Правилникот е несогласна со член 32 став 1 од Уставот на 
СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна 
расправа на 22 октомври 1985 година, согласно со член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, едногласно донесе 

О д л у к а 
1. Се поништува одредбата на член 35 став 2 од Пра-

вилникот за критериумите за распределба на станови и за 
доделување на станбени кредити и за решавање на други 
станбени прашања на работниците на Работната заедница 
на Интересната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство во Белград од 7 септември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, на начинот како што е обја-
вен Правилникот чијашто одредба се поништува. 

,Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседавач судијата д-р Александар 
Фнра, и судиите: д-р Васил Гривчев, Божидар Булатовиќ, 
Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, 
Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 272/83 
22 октомври 1985 година 

Белград 

Претседавач 
судија 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Александар Фѕзра, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВ-
НОСТА СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЧЛЕН 68 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИ-
ВИЧНИ САНКЦИИ НА СР СРБИЈА И ОД ЧЛЕН 257 

НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СР СРБИЈА 
1. Со член 68 од Законот за извршување на кривични 

санкции („Службен гласник на СР Србија“, бр. 26/77 и 
50/84) е пропишано дека на работник на установата за из-
вршување на кривични санкции му престанува работниот 
однос по сила на законот и ако е осуден за кривични дела 
од член 46 точка 5 на тој закон (кривични дела против 
службената должност, против основите на социјалистич-
кото самоуправно општествено уредување и безбедноста 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
за кривични дела извршени од користољубие и нечесни 
побуди) со денот на доставувањето на правосилната пре-
суда до установата за извршување на кривични санкции. 

Со одредбите на член 257 од Кривичниот закон 
(„Службен гласник на СР Србија“, бр. 26/77) е пропишано 
дека остануваат во сила правните последици од осудата 
кои, врз основа на законот на Социјалистичка Република 
Србија, се однесуваат на престанувањето или губењето на 
право, а што настапиле поради осуда за определени кри-
вични дела, или на определени казни пред влегувањето на 
тој закон во сила, кога тие последици се однесуваат на гу-
бењето или забраната на стекнување определени права. 
Со денот на влегувањето на тој закон во сила престанува-
ат последиците од осудата, ако за определено кривично 
дело е изречена парична казна, условна осуда или судска 
опомена, или ако извршителот е огласен за виновен а ос-
лободен од казна. 

2. Со решението У бр. 173/84 од 25 февруари 1985 го-
дина, Уставниот суд на Југославија - по повод иницијати-
вата на Живорад Милошевиќ, од Заечар - поведе постапка 
за оценување на уставноста и спротивноста со сојузниот 
закон на одредбите од член 68 на Законот на СР Србија за 
извршување на кривични санкции. 

3. Собранието на СР Србија, во одговорот на решени-
ето за поведување постапка, зазеде став дека во случај на 
престанување на работниот однос на работник на устано-
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вата за извршување на кривични санкции по сила на зако-
нот поради условна осуда за определени кривични дела, е 
во прашање погрешна примена на законот. Собранието на 
СР Србија смета дека надлежните органи и судовите на 
здружениот труд се должни да ги применуваат одредбите 
на член 88 од Кривичниот закон на СФРЈ, според кои 
правна последица од осудата поради кривично дело не 
може да настапи кога е изречена условна осуда, парична 
казна, или кога сторителот е ослободен од казна. Собра-
нието на СР Србија затоа смета дека оспорениот пропис 
на Законот за извршување на кривични санкции не е во 
спротивност со член 88 од Кривичниот закон на СФРЈ и 
дека е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

4. Со член 88 став 2 од Кривичниот закон на СФРЈ е 
пропишано дека правни последици од осуда не можат да 
настапат кога за кривично дело на сторителот му е изрече-
на парична казна, условна осуда или судска опомена, или 
кога сторителот е ослободен од казна. Настапување на 
правни последици од осудата, според таа законска одред-
ба, не е можно во случај кога поради кривично дело е изре-
чена условна осуда, без оглед на тоа кое кривично дело е 
во прашање. И покрај тоа, со член 68 од Законот на СР Ср-
бија за извршување на кривични санкции е пропишано де-
ка на работник на установата му престанува работниот 
однос по сила на законот и во случај на осуда за кривични 
дела од член 46 точка 5 на тој закон, т.е. без оглед на тоа 
каква осуда односно санкција е изречена поради определе-
но кривично дело. Секоја осуда поради кривично дело, 
според став 2 на член 88 од Кривичниот закон на СФРЈ, не 
повлекува такви правни последици од осудата што се из-
разуваат во престанување на работниот однос по сила на 
законот. Со оспорениот член 68 на Законот за извршување 
на кривични санкции изречно е утврдено дека секоја осуда 
поради кривичните дела, наведени во член 46 точка 5 на 
тој закон, повлекува престанување на. работниот однос, 
што е спротивно на наведената одредба од Кривичниот 
закон на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија оцени дека член 68 од 
Законот на СР Србија за извршување на кривични санкции 
е во спротивност со одредбите на став 2 од член 88 на Кри-
вичниот закон на СФРЈ, бидејќи правна последица од осу-
дата за определени кривични дела - која се состои во пре-
станување на работниот однос по сила на законот - се 
обусловува само со осуда поради определено кривично де-
ло, независно од тоа кој вид осуда е изречена односно од 
тоа што е изречена условна осуда. 

5. Со член 159 став 6 од Уставот на СФРЈ е утврдено 
дека на работник може да му престане работата против 
неговата волја само под условите и на начинот што се ут-
врдени со закон. Условите за престанување на работата на 
работник против неговата волја се утврдуваат со одредби-
те на сојузниот закон и со одредбите на републичкиот од-
носно покраинскиот закон, во рамките на правата и 
должностите на секоја општествено-политичка заедница. 
Притоа одредбите на републичкиот односно покраински-
от закон не можат да бидат во спротивност со одредбите 
на сојузниот закон. Кога ќе дојде до тоа - а тоа Уставниот 
суд во овој случај го утврди - стои и несогласност со член 
207 став 2 од Уставот на СФРЈ, според кој републичкиот 
закон не може да биде во спротивност со сојузниот закон. 

6. Уставниот суд на Југославија оцени дека член 251\ 
од Кривичниот закон на СР Србија е во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ и дека не е во спротивност со Кривичниот 
закон на СФРЈ. Имено, со тој член на Кривичниот закон 
на СР Србија се уредува прашањето за правните последи-
ци од осудата што настапиле поради осуда за определени 
кривични дела врз основа на законот на СР Србија, пред 
влегувањето на тој закон во сила. Со Кривичниот закон на 
СР Србија прашањето за правните последици од осудата 
не се уредува на начин спротивен на одредбите од член 88 
на Кривичниот закон на СФРЈ. Тоа посебно произлегува 
од став 3 на член 257 од Кривичниот закон на СР Србија 
според кој, со денот на влегувањето на тој закон во сила, 
престануваат правните последици од осудата што, врз ос-
нова на законот на СР Србија, настапиле пред влегување-
то во сила на Кривичниот закон на СР Србија, ако за кри-
вично дело е изречена парична казна, како главна казна 
или условна осуда, или судска опомена, или ако сторите-
лот е ослободен од казна. Во согласност со тоа, Уставниот 
суд на Југославија оцени дека член 257 од Кривичниот за-

кон на СР Србија не е во спротивност со Кривичниот за-
кон на СФРЈ и дека е во согласност' со Уставот на СФРЈ. 

7. Уставниот суд на Југославија, по заклучувањето на 
јавната расправа, одржана на 22 октомври 1985 година, 
врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, 
донесе 

О д л у к а 
1. Одредбите на член 68 од Законот на СР Србија за 

извршување на кривични санкции се во спротивност со 
член 88 на Кривичниот закон на СФРЈ и не се во соглас-
ност со член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ. 

2. На Собранието на СР Србија му се остава рок од 
шест месеци од денот на доставувањето на оваа одлука, 
оспорениот законски пропис да го усогласи со, Уставот на 
СФРЈ и да ја отстрани неговата спротивност со Кривични-
от закон на СФРЈ. 

3. Одредбите на член 257 од Кривичниот закон на СР 
Србија не се во спротивност со Кривичниот закон на 
СФРЈ и се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во „Службен гласник на СР Србија“. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: судија д-р Александар Фира, кој го заменува 
претседателот на Уставниот суд на Југославија,^ и судии-
те: д-р Васил Гривчев, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Д“е-
левиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Ра-
мадан Враниќи. 

У бр. 173/84 
22 октомври 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

д-р Александар Фира, с. р. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОНГОЛИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕ-

ПУБЛИКА МОНГОЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Радован Смиљаниќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Република Монголија. 

И 
Се назначува 
Димитрије Кривокапиќ, досегашен член на Претседа-

телството на републичката конференција на Социјалис-
тичка Република Црна Гора, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Народна Република Монголија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 41 
11 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството н 

СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с. р. 

Службата за стопански услуги во Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

С. п. бр. 1340 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

I 
Се отповикува “ 
Трајко Трајковски од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Грција. 

II 
Се назначува 
д-р Владимир Султановиќ, член на Претседателство-

то на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Босна и Херцеговина, за извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Грција. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 42 
"12 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

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

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

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

цени се назначува Лука Новаковиќ, раководител на 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБО-

ТИ 
За советник на сојузниот секретар за пазар и општи 

стопански работи се назначува Марија Беоковиќ, самосто-
ен советник во Сојузниот совет за прекршоци. 

С. п. бр. 1349 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
За советник на сојузниот секретар за финансии се на-

значува Божо Новоселац, началник на одделение во Сојуз-
ниот секретаријат за финансии. 

С. п. бр. 1375 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за надоврешни 

работи се назначува Трајко Трајковски, извонреден и 
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ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Грција. 

С. п. бр. 1443 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 7 став 2 од Уредбата за Автосер-
висот на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АВТОСЕРВИСОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
За директор на Автосервисот на сојузните органи се 

назначува Милорад Русмир, досегашен директор на тој 
Автосервис. 

С. п. бр. 2096 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

802. 

801. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за вкупното траење на времето на 
управување со возило, за одморите на возачите 
и за начинот на работа на удвоените екипажи 
на возилата, во обем што влијае врз безбеднос-
та на управувањето со возило г- 1709 
Наредба за измена на Наредбата за забрана 
увоз во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и на провоз преку територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на живи чапункари (говеда, овци, ко-
зи и свињи) и на производи и суровини по по-
текло од тие животни од Република Италија -
Нареба за задолжително донесување произво-
дителска спецификација за течни детергенти за 
рачно миење на садови 1710 

1709 
803. 

Страна 
804. Наредба за пакување и ,декларирање на течен 

детергент за рачно мнение на садови 1710 
805. Наредба за измени и дополненија на Наредба-

та за начинот и роковите за поднесување при-
јави за склучените договори за надворешно-
трговски промет 1 1710 

806. Упатство за начинот на! водење евиденција за 
осуди изречени за стопански престапи 1711 

807. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за баждарењето 1 1711 

808. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
за материјалите и за заварувањето 1712 

809. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- з а трупот ! 1712 

810. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за материјалите и за заварувањето 1712 

811. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за опремата на трупот ј 1712 

812. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за стабилитетот ! 1713 

813. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за преградувањето ! 1713 

814. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за надводјето 1713 

815. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за машинските уреди - 1713 

816. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за цевоводите : 1714 

817. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за машините i 1714 

818. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за котлите, ^менувачите на топлина и садо-
вите под притисок 1714 

819. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за разладните уреди -4 1714 

820. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за електричните уреди! 1715 

821. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за средствата за сигнализација 1715 

822. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за помагалата за навигација 1715 

823. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за заштита од воени дејства 1715 

Одлука за оценување на уставноста на член 35 став 
2 од Правилникот за критериумите за распре-
делба на станови, доделување на станбени кре-
дити и за решавање на други станбени праша-
ња на работниците на Работната заедница на 
Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство во Белград, од 7 -
септември 1981 година 171 б! 

Одлука за оценување на уставноста и спротивност 
со сојузниот закон на одредбите од член 68 на 
Законот на СР Србија за извршување на кри-
вични санкции и од член 257 на Кривичниот за-
кон на СР Србија 1716 

Укази 1717 
Назначувања и разрешувања 1718 
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