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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

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

УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 8 април 1985 година. 

П бр. 436 
9 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 
ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 

Во Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82) во 
член 139 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Работна единица, во смисла на овој закон, може да 
биде организациона единица или повеќе организациони 
единици чии работи се меѓусебно поврзани, ако со закон 
не е поинаку определено." 

Член 2 

Во член 140 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Членови на работната заедница се и активните вое-

ни лица упатени на работа во органот на управата. Во 
својството член на работната заедница на органот на уп-
равата, тие ги остваруваат самоуправните права, обврски 
и одговорности од член 141 став 1 на овој закон, освен 
правата, обврските и одговорностите за кои со закон е оп-
ределено да ги остваруваат на друг начин.". 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Во органите на управата во кои поради малиот број 

работници не е можно остварување на самоуправните пра-
ва, обврски и одговорности на работниците на начинот 
предвиден со овој закон, правата, обврските и одговорнос-
тите се остваруваат во согласност со законот." 

Член 3 
Во член 143 став 1 по зборовите: „во советот на ра-

ботната заедница" се додаваат запирка и зборовите: „во 
советот на работната единица". 

Член 4 

Во член 144 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во работната заедница на органот на управата може 

да се формира и совет на работната единица како орган на 
управување на работната единица, ако работната единица 
ја сочинуваат повеќе од 30 работници. Со самоуправен оп-
шт акт на работната заедница, во согласност со закон и во 
рамките на определените права на работната единица, се 
утврдуваат правата, должностите и одговорностите на со-
ветот на работната единица." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 5 

Во член 185 став 2 по зборовите: „донесува уредби, 
одлуки и други прописи за извршување на сојузните зако-
ни, на други прописи и општи акти на Собранието на 
СФРЈ" се додаваат зборовите: „и дава автентично толку-
вање на тие прописи". 

Член 6 

Член 204 се менува и гласи: 
„Заради разгледување на определени прашања од 

надлежноста на Сојузниот извршен совет и поднесување 
до Советот предлози на оцени, ставови и заклучоци за тие 
прашања; остварување на координација, насочување и 
усогласување на работата на работните тела на Советот, 
на сојузните органи на управата и на сојузните организа-
ции во постапката на подготвување на седниците на Сове-
тот, подготвување и извршување на програмата за работа 
на Советот и обезбедување на извршувањето на обврските 
и заклучоците на Советот; разгледување на прашањата за 
соработката и грижењето за остварувањето на соработка-
та со органите и организациите на федерацијата, како и со 
извршните совети на собранијата на републиките и из-

вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет формира Координациона коми-
сија." 

Член 7 

Во член 217 ставот 1 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да формира совето-

давни тела за постојана соработка со меѓународните орга-
низации, во согласност со обврските преземени со меѓуна-
родните договори и да го определи нивниот делокруг, ов-
ластувањата и одговорностите.". 
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Член 8 

Во член 249 ставот 6 кој станува став 5, се менува и 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
функционерот, односно работникот од став 1 на овој член 
има право да продолжи да работи според одредбите на 
овој закон за време подолго од една го лина од денот на 
престанувањето на оваа функција, а најмногу уште шест 
месеци, ако во тоа време стекнува право на пензија.". 

Досегашниот став 5 станува став 6 

Чжм 9 

Во член 266 зборовите: „и на седниците на Советот" 
се бришат. 

Член 10 
Во член 274 став 3, на крајот, се додаваат зборовите: 

„и при Сојузниот извршен совет '. 

Член П 

Во член 292 став 3 зборов . Оцената на резултати-
те од трудот на работникот т надува работната заедни-
ца по прибавено мислење ед функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на упрап пл односно со сојузната орга-
низација, во постапката утврдена со самоуправен општ 
акт во согласност со закон" се заменуваат со зборовите: 
„Оцената на резултативе од трудот на работникот ја ут-
врдува функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата односно со сојузната организација, по прибавено 
мислење од Советот на работнава заедница, во согласност 
со закон". 

Член 12 
Член 293 се бркате. 

Член 13 

Член 295 со Г л т -а. . 

Член 14 

Во член 304 с гавот 1 се менува и гласи: 
„Паричните средства за заедничка потрошувачка ра-

ботната заеднирг? на сојузниот орган на управата односно 
на сојузната организација може да ги здружува со соодвет-
ните средства 7-1 а работните заедници на други сојузни ор-
гани на управата, сојузни организации, други органи на 
федерацијата и органи на други општествено-политички 
заедници, како и на организации на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници, заради заедничко 
користење. Односите што настануваат со ваквото 
здружување на средствата се уредуваат со самоуправна 
спогодба на работните заедници на тие органи односно 
организации." 

Член 15 

По член 309 се додава нов член 309а, кој гласи: 

„Член 309а 

Своите одделни самоуправни права работниците во 
работната заедница на сојузниот орган на управата однос-
но на сојузната организација можат да ги остваруваат и 
преку делегати во советот на работната единица. 

Со самоуправниот општ акт на работната заедница, 
во рамките на определените права на работната единица, 
се утврдуваат правата, должностите и одговорностите на 
советот на работната единица. 

Совет на работната единица може да се формира во 
работна единица која има повеќе од 30 работници.". 

Член 16 

Во член 350 став 3 зборот: „март" се заменува со збо-
рот: „јуни". 

Член 17 

Во член 362 став 1 по зборовите: „на други" зборот: 
„соодветни" се брише, а на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „што одговараат на неговата стручна подго-
товка, ако тие задачи и работи се утврдени со актот за сис-
тематизацијата на задачите и работите". 

Став 6 се менува и гласи: 
„На работникот од став 1 на овој член му престанува 

работниот однос во сојузниот орган на управата односно 
во сојузната организација ако не прифати да ги извршува 
задачите и работите на кои е распореден или ако во тој ор-
ган односно организација нема упразнети задачи и работи 
што одговараат 
на неговата стручна подготовка на кои тој работник би 
можел да биде распореден". 

Член 18 
Во член 390 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„На работникот му престанува работниот однос во сојуз-
нот орган на управата односно во сојузната организација 
по сила на законот кога ќе наполни 40 години стаж на оси-
гурување (маж) односно 35 години стаж на осигурување 
(жена) или кога ќе наполни 65 години живот (маж) однос-
но 60 години живот (жена) и најмалку 20 години стаж на 
осигурување. 

Работникот - жена, врз основа на писмено барање, 
може да остане во работен однос и по исполнувањето на 
условите од став 1 на овој член, а најмногу до наполнети 
40 години стаж на осигурување или до наполнети 65 годи-
ни живот и 20 години стаж на осигурување". 

Член 19 

Во член 394 став 6 бројот: „30" се заменува со бројот: 
„35", бројот: „25" се заменува со бројот: „30", а на крајот 
се додава нова реченица, која гласи: „Тоа право работни-
кот го користи најдолго до наполнети 40 години стаж на 
осигурување (маж) односно 35 години стаж на осигурува-
ње (жена), без оглед на годините на живот." 

Член 20 

Во член 395,став 2 зборовите: „две години" се замену-
ваат со зборовите: „една година". 

Во став 4 зборовите: „исполнувањето на условите за 
престанување на работниот однос по сила на законот" се 
заменуваат со зборовите: „наполнетите 40 години стаж на 
осигурување (маж) односно 35 години стаж на осигурува-
ње (жена), без оглед на годините на живот". 

Член 21 

Во член 396 став 1 по зборот: „што" се додаваат збо-
ровите: „останале нераспоредени и работниците што". 

Член 22 
По член 421 се додава нов член 421 а, кој гласи: 

„Член 421 а 

Работниците од член 421 на овој закон кои не го по-
ложиле стручниот односно дополнителниот испит за зада-
чите и работите што ги вршат, се должни тој испит да го 
положат во рок од една година од денот на влегувањето 
на овој закон во сила. 

- На работникот, кој во рокот од став 1 на овој член не 
го положи стручниот односно дополнителниот испит, му 
престанува работниот однос по сила на законот." 

Член 23 
По член 425 се додава нов член 425а, кој гласи: 

„Член 425а 
Работникот кому му е признат стаж на осигурување 

со зголемено траење може да остане во работен однос до 
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30 јуни 1986 година и по наполнетите 40 години стаж на 
осигурување, а најдолго до наполнетите 60 години живот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ра-
ботникот распореден на задачи и работи инспектор-летач 
на сообраќајна и деловна авијација, кој наполнил 40 годи-
ни стаж на осигурување, може да остане во работен однос 
најдолго до наполнетите 60 години живот, со претходно 
прибавено мислење од надлежниот орган за неговата пси-
хофизичка способност за натамошно вршење на тие зада-
чи и работи. 

Одредбата на став 2 од овој член се применува до 31 
декември 1988 година". 

Член 24 

По член 426 се додава нов член 426а, кој гласи: 

„Член 426а 

Одредбата на член 17 од овој закон која се однесува 
на посебниот додаток ќе се применува од 1 јули 1986 годи-
на. 

Во рокот од став 1 на овој член, со општествен дого-
вор, склучен врз основа на член 311 од овој закон, ќе се ут-
врдат и заедничките критериуми за стекнување и распоре-
дување на доходот што се стекнува поради природата на 
вршењето на задачите и работите и поради посебните ус-
лови за работа опасни по животот и здравјето на работни-
ците, додека тоа штетно дејство или опасност не се от-^ 
страни." 

Член 25 

Функционерите односно раководните работници што 
стекнале право врз основа на одредбите на член 249 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82) продолжува-
ат да го користат тоа право по влегувањето во сила на 
овој закон до истекот на времето за кое можеле да го ко-
ристат тоа право, а најмногу до едн^ година. 

Член 26 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

253. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА-
ТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени и дополененија на 

Законот за организацијата и делокругот на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуниот собор од 
9 април 1985 година. 

П бр. 437 
9 април 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, с. р. 

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

ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 

Во Законот за организацијата и делокругот на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на.СФРЈ", бр. 22/78 и 70/84), во член 10 по 
зборовите: „девизниот систем и кредитните односи со 
странство;" се додаваат зборовите: „заедничката девизна 
политика и девизниот биланс;", по зборовите: „хартиите 
од вредност;" зборот: „системот" се заменува со зборови-
те: „основите на системот;", по зборот: „резервите;" се 
додаваат зборовите: „санацијата на организациите на 
здружен труд, располагањето и користењето на средства-
та во општествена сопственост и проширената репродук-
ција;", а зборовите: „Службата на општественото книго-
водство" се заменуваат со зборовите: „општественото 
книговодство". 

Член 2 

Во член 12 став 1 по зборовите: „што се однесуваат 
на", се додаваат зборовите: „следењето на текуштите сто-
пански движења;". 

Член 3 

Во член 13 став 1 зборовите: „облигационите и соп-
ственичко-правните односи" се заменуваат со зборовите: 
„основите на облигационите односи (општ дел на облига-
циите) и основните сопственичко-правци односи", а по 
зборовите:„постапка;" се додаваат зборовите: "основите 
на системот на државната управа;". 

Член 4 

Во член 21 по зборовите: „со давање на мислења" се 
додаваат зборовите: „на Сојузниот извршен совет, на со-
јузните органи на управата и' на сојузните оргнизации". 

Член 5 

Во член 31 став 1 по зборовите: „проекции на платни-
от биланс на Југославија" запирката и зборовите: „со 
платнобилансни позиции на републиките и платнобилан-
сни позиции на автономните покраини" се бришат. 

Член 6 

Член 40 се менува и гласи: 
„Сојузни дирекции се: 
1) Сојузна дирекција за стоковни резерви; 
2) Сојузна дирекција за промет и резерви на произво-

ди со посебна намена." 

Член 7 

Член 41 се менува и гласи: 
„Сојузната дирекција за стоковни резерви врши рабо-

ти што се однесуваат на: формирањето, разместувањето, 
чувањето и користењето на сојузните резерви на прехран-
бени и индустриски производи и на суровини за производ-
ство на тие производи; преземањето мерки заради интер-
венции на пазарот и во производството; изградбата на 
складиштен простор за сместување и чување на сојузните 
резерви на прехранбени и индустриски производи. 

Сојузната дирекција за стоковни резерви е во соста-
вот на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи". 

Член 8 

Член 42 се брише. 
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Член 9 

По член 45 се додава нов член 45а, кој гласи: 

„Член 45а 

Институтот за безбедност врши работи што се одне-
суваат на: научноистражувачката, развојната и производ-
ствената работа од значење за опремањето на органите и 
службите за безбедност со техничка опрема и за нивно 
стручно оспособување заради обезбедување на извршува-
ње на дејностите на тие органи; атестирањето, сервисира-
њето и прометот на специфични средства што се користат 
во работата на органите и службите за безбедност, како и 
на други научноистражувачки работи неопходни за обез-
бедување на дејноста на службата за државна безбедност. 

Институтот за безбедност е во составот на Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи". 

Член 10 

Во член 46 зборовите: „Сојузната дирекција за резер-
ви на прехранбени производи, Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи", се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузната дирекција за стоковни резерви", по збо-
рот: „вработувањето" зборот: ̂ „и" се заменува со запирка, 
а по зборот: „Југославија" се додаваат зборовите: „и Ин-
ститутот за безбедност". 

Член 11 

По член 48а се додава нов член 486, кој гласи: 

„Член 486 

Институтот за безбедност како сојузна организација 
ќе порне со работа во рок од три месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон". 

Член 12 

По член 54 се додава нов член 54а, кој гласи: 
„Член 54а 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции што преземаат одделни задачи и работи од делокру-
гот на другите сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации ги преземаат и работниците што на денот на вле-1 

гувањето во сила на овој закон непосредно работеле врз 
тие задачи и работи. 

Работниците што нема да бидат преземени во смисла 
на одредбата од став 1 на овој член ги имаат правата и 
должностите утврдени со Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата". 

Член 13 

По член 55 се додава нов член 55а, кој гласи: 

„Член 55а 

Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата 
и документацијата, средствата за работа и средствата на 
фондовите што ги користел Институтот за безбедност ка-
ко основна организациона единица на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи, се распоредуваат на Институ-
тот за безбедност, кој продолжува да работи со положба и 
делокруг утврдени со овој закон, истовремено со презема-
њето на задачите и работите и на работниците." 

Член 14 

Сојузниот извршен совет го утврдува начинот на пре-
земањето на задачите и работите и на работниците во слу-
чаите предвидени со овој закон, поблиските критериуми 
за распоредување на средствата од овој закон и другите 
елементи во врска со спроведувањето на овој закон. 

Член 15 

Функционерите кои раководат со Институтот за без-
бедност и со Сојузната дирекција за стоковни резерви и 
функционерите кои раководат со сојузните органи на уп-
равата со изменет и дополнет делокруг утврден со овој за-
кон ќе ги поднесат до Сојузниот извршен совет, заради да-
вање на согласност, општите акти за внатрешната органи-
зација и работа и општите акти за систематизацијата на 
задачите и работите во тие органи односно организации 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 16 

О)вој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

254. 
Врз основа на член 36 од Законот за основите на сис-

темот на стоковните резерви за сојузните стоковни резер-
ви („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ИЗНОСОТ НА ДИНАР-
СКАТА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ДАДЕНИ 

НА ЗАЕМ ОД СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
1. Сојузната дирекција за стоковни резерви (во пона-

тамошниот текст: Дирекцијата) пресметува и наплатува 
камата на износот на динарската противвредност на сто-
ките дадени на заем од сојузните стоковни резерви врз ос-
нова на гаранција од банка, по стапките и на начинот што 
се предвидени со оваа одлука, и тоа: 

а) по стапка од 38% годишно - за пченица, брашно, 
шеќер' и масло за јадење; 

б) по стапка од 40% годишно - за другите земјоделски 
и прехранбени производи; ' 

в) по стапка од 45% годишно - за индустриски произ-
води; 

г) по стапка од 45% годишно - за лекови и санитетски 
материјал; 

д) по стапка од 45% годишно - за суровини и репро-
дукционен материјал. 

2. Дирекцијата во договорите за давање заем од сојуз-
ните стоковни резерви, ќе предвиди промена на каматните 
стапки од точка 1 на оваа одлука во согласност со проме-
ните на каматните стапки на пласманите од примарната 
емисија што ќе ги утврди Советот на гувернерите на На-
родната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 115 
14 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

255. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), Сојузниот извршен совет, во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕ-

НИТЕ ЗА ЛЕКОВИ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат лекови за хумана употреба се должни цените за лекови 
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зголемени по 31 декември 1984 година да ги вратат на ни-
вото на цените од 31 декември 1984 година. 

2. Се воведува давање на согласност на цените за ле-
кови за хумана употреба, како мерка за непосредна кон-
трола на цените. 

3. Сојузниот завод за цени е должен при давањето на 
согласност од точка 2 на оваа одлука да обезбеди зголему-
вањето на цените за лекови за хумана употреба да не биде 
поголемо од 35% во просек во однос на цените од 31 де-
кември 1984 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 15 април 1985 годи-
на. 

Е. п. бр. 127 
И април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

256. 
Врз основа на член 15 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со одредбата'на редниот 
број 23 (12) од областа Статистика на индустријата и ру-
дарството на Програмата на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за 1985 година - оддел Нови ис-
тражувања, што е составен дел на Одлуката за утврдување 
на Програмата за статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за 1985 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/85), директорот на Сојузниот завод за статистика 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНО СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ГЕОЛОШКО-

-РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ВО 1984 ГОДИНА 
1. Пробно статистичко истражување на трошоците на 

геолошко-рударските истражувања (ГРИ-1) во 1984 годи-
на ќе се спроведе на 30 март 1985 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
соберат податоци за планираните и потрошените средства 
и за планираните и извршените работи за геолошко-ру-
дарски истражувања, за минерални суровини и подземни 
води; за локацијата и видот на лежишта и наоѓалиштата; 
за планираните и потрошените средства по извори на фи-
нансирање (сопствени средства, здружени средства, сред-
ства на самоуправните интересни заедници, и општестве-
но-политичките заедници, кредити домашни и странски, 
вложувања на странски лица и др.) и видови на истражува-
ња (за основно и за детаљно истражување); за обемот и 
вредноста на планираните и извршените работи, по видо-
ви на работи (геодетски работи и изработка на карти, из-
работка на профили, геолошки работи, геофизички рабо-
ти, истражувачки дупчотини, истражувачки бунари, ис-
тражувачки и рударски работи, хидрогеолошки ис-
тражуваа и испитувања, лабораториски истражувања и 
испитувања, технолошки истражувања и испитувања и 
друго). 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатствата и ќе се искаже на обрасците 
што ги утврдува Сојузниот завод за статистика, во сора-
ботка со републичките и покраинските заводи за статисти-
ка. 

4. Во спроведувањето на истражувањата од точка 1 
на ова решение ќе учествува Сојузниот завод за статисти-
ка, републичките и покраинските заводи за статистика и 
статистичките органи во општините и градовите. 

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучително за статистички це-
ли. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-1150/1 
26 март 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

д-р Драгутин Групковиќ, с. р. 

257. 
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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СВИЊИ ЗА ИН-

ДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за свињи за индустриска преработка(„Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/69). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 18 април 1985 го-

дина. 

Бр. 07-1862/1 
2 април 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

258. 
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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

СТОЧАРСТВОТО 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на сточарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 18 април 1985 го-

дина. 

Бр. 07-1863/1 
2 април 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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259. 

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84) и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот 
план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/77, 26/78 и 9/85), по претходно прибавено мислење 
од Сојузниот секретаријат за финансии, Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија и Здружението 
на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77, 
57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15- 82., 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 
33/84 и 42/84) во Планот на аналитичките сметки во Кон-
тниот план за банките, кој претставува составен дел на таа 
-одлука, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во точка 2 по аналитичката сметка 0511 се додава-
ат нови аналитички сметки 0512, 0513, 0514, 0515 и 0516, 
кои гласат: 

„0512 - Обврзници на федерацијата од средствата на 
резервите подобни за користење на кредити 
од примарната емисија 

0513 - Други обвршипи на федерацијата од сред-
ствата на резервите 

0514 Обврзниците на републиките и автономните 
покраини од средствата на резервите подоб-

на за користење на кредити од примарната 
емисија 

0515 - Други обврзници на републиките и автоном-
ните покраини од средствата на резервите 

0516 - Обврзници на другите издаватели од сред--
ствата на резервите;" 

2) во точка 3 ие бришат аналитичките сметки, и тоа: 
„0520 - Обврзници на федерацијата од средствата на ре-
зервите пилоски за користење на кредити од примарната 
емисија, (1521 - Други обврзници на федерацијата од сред-
ствата па резервите, 0522 - Обврзници на републикиве и 
автономните покраини подобни за користење на кредити 
од примарната еминија, 0523 - Други обврзници на репуб-
ликите и автономните покраини од средствата на резерви-
те, 0529 - Обврзници на другите идзаватели од средствата 
на резервите"; 

3) точка 5 се менува и гласи: 

„5) сметка од 084 - Сомнителни и спорни побарувања 
по пласмани и други побарувања 

0840 - Сомнителни и спорни побарувања по про-
тестирани меници на ОЗТ од стопанската 
дејност 

.0841 - Сомнителни и спорни побарувања по плас-
мани и други побарувања од ОЗТ од стопан-
ската дејност 

0842 - Сомнителни и спорни побарувања по плас-
мани и други побарувања од други КОС 

0843 - Сомнителни и спорни побарувања по плас-
мани и други побарувања од населението 

0844 - Сомнителни и спорни побарувања по плас-
мани и други побарувања од странски ли-
ца"; 

4) точка 6 се менува и гласи: 
„6) сметка 086 - Сомнителни и спорни побарувања во 

девизи по пласмани и други побарувања: 

0860 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања од ОЗТ од 
стопанската дејност 

0861 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања од други 
К(?С 

0863 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања од населе-
нието 

0864 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања од стран-
ски лица"; 

5) во точка 7 по аналитичката сметка 1001 се додава 
нова аналитичка сметка 1002, која гласи: 

„1002 - Сметка на банката за вршење на работи пре-
ку деловна, единица"; 

6) во точка 18 се бришат аналитичките сметки, и тоа: 

„ 1540 - Побарувања од ОЗТ од стопанската дејност за пла-
ќања извршени по дадени авали на хартии од вредност од-
носно по дадени гаранции, 1541 - Побарувања од СИЗ од 
стопанската дејност за плаќања извршени по дадени ава-
ли на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 
1542 - Побарувања од ОЗТ од општествените дејности за 
плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност 
односно по дадени гаранции, 1543 - Побарувања од СИЗ 
од општествената дејност за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 
1544 - Побарувања од ОПЗ за плаќања извршени по даде-
ни авали од хартии од, вредност односно по дадени гаран-
ции, 1545 - Побарувања од банки и од други финансиски 
организации за плаќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1546 -
Побарувања од други КОС за плаќања извршени по даде-
ни авалџ на хартии од вредност односно по дадени гаран-
ции, 1547 - Побарувања по основ на девизни резерви, 1548 
- Побарувања од странски лица за плаќања извршени по 
дадени авали на хартии од вредност односно по дадени га-
ранции, 1549 - Други побарувања по други основи"; 

7) во точка 19 се бришат аналитичките сметки, и тоа: 

„1575 - Побарувања од банки и од други финансиски 
организации за плаќања извршени во девизи по гаранции 
и по други форми на гаранција, 1576 - Побарувања за пла-
ќања извршени во девизи по гаранции и по други форми 
на гаранција од други КОС, 1578 - Побарувања за плаќа-
ња извршени во девизи по гаранции и по други форми на 
гаранција од странски лица"; 

во точка 19 се менуваат називите на аналитичките 
сметки, и тоа: 

„1570 - Расходи на банката во девизи по работи со 
странство 

1571 - Побарувања во девизи за исплатени ефектив-
ни странски пари на собирниот центар 

1572 - Побарувања по основ на исплати на девизно 
штедење по двојазични штедни книшки и за 
сметка на други банки во земјата 

1573 - Побарувања во девизи по основ на платени-
те камати, провизии и други трошоци за 
сметка на другите 

1574 - Побарувања по основ на, разни односи со 
странски коресподенти"; 
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во точка 19 се отвора нова аналитичка сметка 1577, 
која гласи: 

„1577 - Побарувања по основ на девизните резерви." 

8) по точка 19 се додаваат нови точ. 19а и 196, кои 
гласат: 

,,19а) сметка 160 - Побарувања за плаќања извршени 
по дадени авали на хартии од вредност и подадени гаран-
ции 

1600 - Побарувања од ОЗТ од стопанската дејност 
за плаќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност и по дадени гаранции 

1601 - Побарувања од СИЗ од стопанската дејност 
за плаќања извршени по дадени авали на 
хартии од вредност и по дадени гаранции 

1602 - Побарувања од ОЗТ од општествените деј-
ности за плаќања извршени по дадени авали 
на хартии од вредност и по дадени гаранции 

Џ А 

1603 - Побарувања од СИЗ од општествената деј-
ност за плаќања извршени по дадени авали 
на хартии од вредност и по дадени гаранции 

1604 - Побарувања од ОПЗ за плаќања извршени 
по дадени авали на хартии од вредност и по 
дадени гаранции 

1605 - Побарувања од банки и други финансиски 
организации за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност и по Дадени га-
ранции 

1606 - Побарувања од други КОС за плаќања из-
вршени по дадени авали на хартии од вред-
ност и по дадени гаранции 

1607 - Побарувања од странски лица за плаќања 
извршени по дадени авали на хартии од 
вредност и по дадени гаранции"; 

„196) сметка 161 - Побарувања во девизи за плаќања 
извршени по дадени авали на хартии од вредност и по да-
дени гаранции. 

1610 - Побарувања во девизи од ОЗТ од стопанска-
та дејност за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредности и по дадени 
гаранции 

1611 - Побарувања во девизи од СИЗ од стопанска-
та дејност за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност и по дадени га-
ранции 

1612 - Побарувања во девизи од ОЗТ од општестве-
ните дејности за плаќања извршени по даде-
ни авали на хартии од вредност и по дадени 
гаранции 

1613 - Побарувања во девизи од СИЗ од општестве-
ните дејности за плаќања извршени по даде-
ни авали на хартии од вредност и по дадени 
гаранции 

1614 - Побарувања во девизи од ОПЗ за плаќања 
извршени по дадени авали на хартии од 
вредност и по дадени гаранции 

1615 - Побарувања во девизи од банки и други фи-
нансиски организации по дадени авали на 
хартии од вредност и по дадени гаранции 

1616 - Побарувања во девизи од други КОС за пла-
ќања извршени по дадени авали на хартии 
од вредност и по дадени гаранции 

1617 - Побарувања во девизи од странски лица за 
плаќања извршени по дадени авали на хар-
тии од вредност и по дадени гаранции"; 

9) во точка 21 сметката 192 се менува и гласи: 

„192 - Побарувања во пресметката од деловните 
односи 

1920 - Побарувања во пресметката од деловните 
односи 

1921 - Побарувања во пресметката од деловните 
односи во девизи;" 

10) во точка 28 сметката 292 се менува и гласи; 

„292 - Обврски во пресметката од деловните одно-
си" 

2920 - Обврски во пресметката од деловните одно-
си 

2921 - Обврски во пресметката од деловните одно-
си во девизи"; 

11) точка 51 се менува и гласи: 

„51) сметка 402 - краткорочни кредити дадени за про-
изводство Ма определени сточарски производи 

4020 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност за гоење на говеда во кои учеству-
ва примарната емисија 

4021 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за гоење на свињи во кои 
учествува примарната емисија 

4022 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за гоење на живина во кои 
учествува примарната емисија 

4023 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за гоење на овци во кои 
учествува примарната емисија 

4024 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за гоење на риба во кои 
учествува примарната емисија 

4025 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за производство на млеко 
во кои учествува примарната емисија"; 

12) во точка 52 се бришат следните аналитички 
сметки, и тоа: 

„4036 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската 
дејност за гоење на говеда во кои учествува примарната 
емисија, 4037 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопан-
ската дејност за гоење на свињи, овци и риба во кои учес-
твува примарната емисија, 4038 - Краткорочни кредити 
на ОЗТ од стопанската дејност за гоење на живина во кои 
учествува примарната емисија, 4039 - Краткорочни креди-
ти на ОЗТ од стопанската дејност за производство на мле-
ко во кои учествува примарната емисија"; 

13) во точка 53 по аналитичката сметка 4042 се дода-
ваат нови аналитички сметки 4043 и 4044, кои гласат: ' 

„4043 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност врз основа на странски хар-
тии од вредност со рок за враќање до 3 месе-
ци во кои учествува примарната емисија 

4044 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност врз основа на странски хар-
тии од вредност со рок за враќање преку 3 
месеци"; 

14) во точка 55 се брише аналитичката сметка: 
„4064 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-

та дејност за залихи на тутун во кои учеству-
ва примарната емисија"; 

15) по точка 55 се додава нова точка 55а, која гласи: 
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,,55а) сметка 407 - Краткорочни кредити за залихи на 
определени земјоделско-прехранбени производи 

4070 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на пченица во кои учествува при-
марната емисија; 

4071 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на пченка во кои учествува при-
марната емисија; 

4072 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на маслодајни култури и сурово 
масло во кои учествува примарната емисија 

4073 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на шеќерна репка и шеќер во кои 
учествува примарната емисија 

4074 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на оризова арпа и ориз во кои 
учествува примарната емисија 

4075 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на тутун во кои учествува при-
марната емисија 

4076 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на вино во кои учествува примар-
ната емисија 

4077 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на месо во ладилници во кои 
учествува примарната емисија; 

4078 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на млечни производи во кои учес-
твува примарната емисија; 

4079 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за кредитирање на сезон-
ски залихи на трпезно грозје и јаболка во ла-
дилници во кои учествува примарната еми-
сија" ; 

16) точка 56 се менува и гласи: 
„56) сметка 408 - Краткорочни кредити за материјал-

ни резерви на основни земјоделски и прехранбени произ-
води 

4080 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за материјални резерви на 
пченица од домашно производство во кои 
учествува примарната емисја 

4081 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за материјални резерви на 
пченка од домашно производство во кои 
учествува примарната емисија 

4082 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност за материјални резерви на масло-
дајни култури од домашно производство во 
кои учествува примарната емисија 

4083 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за материјални резерви на 
сурово масло за јадење од домашно произ-
водство во кои учествува примарната емиси-
ја 

4 4084 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за материјални резерви на 
шеќер од домашно производство во кои 
учествува примарната емисија 

4085 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за материјални резерви на 
месо од домашно производство во кои учес-
твува примарната емисија 

4089 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанска-
та дејност дадени за материјални резерви на 
другите производи од домашно производ-
ство во кои учествува примарната емисија"; 

17) по точка 63 се додава нова точка 63а, која гласи: 
„63 а) сметка 417 - Краткорочни кредити дадени на 

населението 
4170 - Краткорочни кредити дадени на население-

то ^ 
4171 -Краткорочни ненаменски кредити дадени 

врз база на продажба на девизи"; 
18) во точка 89а по аналитичката сметка 5271 се дода-

ва нова аналитичка сметка 5272, која гласи: 
„5272 - Долгорочни ненаменски кредити дадени врз 

база на продажба на девизи"; 
19) по точка 98а се додава нова точка 986, која гласи: 
„986) сметка 565 - Други долгорочни кредити дадени 

на банки од примарната емисија 
5650 - Долгорочни кредити на банки од приамрна-

та емисија за покритие на кредитите дадени 
за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди 

5651 - Долгорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на увозот на оп-
рема според посебни прописи 

5652 - Долгорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на трајните 
вложувања во обртни средства 

5653 - Долгорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на намените оп-
ределени со посебни прописи 

5654 - Долгорочни кредити претворени од кратко-
рочни кредити од примарната емисија на Ју-
гословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка 

5658 - Долгорочни кредити на банки од примарна-
та емисија за кредитирање на трајни обртни 
средства 

5659 - Други долгорочни кредити од примарната 
емисија"; 

20) во точка 99 се бришат аналитичките сметки, и 
тоа: 

„5670 - Долгорочни кредити на банки од примарната 
емисија за покритие на кредитите дадени за отстранување 

-на последиците од елементарни непогоди, 5671 - Долго-
рочни кредити на банки од примарната емисија за креди-
тирање на увозот на опрема според посебни прописи, 5672 
- Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за 
кредитирање на трајните вложувања во обртни средства, 
5673 - Долгорочни кредити на банки од примарната еми-
сија за кредитирање на намените определени со посебни 
прописи, 5674 - Долгорочни кредити претворени од крат-
корочни кредити од примарната емисија на Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка, 5678 -
Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за 
кредитирање на трајни обртни средства, 5679 - Други до-
лгорочни кредити од примарната емисија"; 

21) во точка 114 се бришат аналитичките сметки, и 
тоа: 

„7272 - Девизни сметки на населението во пресмет-
ковни валути, 7273 - Девизни штедни влогови на населе-
нието во пресметковни валути, 7279 - Други депозити пој 
видување на населението во пресметковни валути"; 
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22) во точка 116 се брише аналитичката сметка: 
7471 - Краткорочни орочени депозити на населени-

ето во пресметковни валути"; 
23) во точка 119 се брише аналитичката сметка: 
„7671 - Долгорочни депозити на населението во пре-

сметковни валути"; 
24) во точка 122 по аналитичката сметка 7723 се дода-

ва нова аналитичка сметка 7724, која гласи: 
„7724 - Долгорочни кредити во девизи за рефинан-

сирање од странски банки и финансиски ор-
ганизации" ; 

25) Во називите на сметките: 3403, 3413, 3423, 3433, 
3443 и 3454 зборовите: „по Кредитната спогодба за 1983 
година" се бришат. 

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

О. бр. 45 
27 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

260. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузни-

от извршен совет, извршните совети на собранијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата на автоном- . 
ните покраини, Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Стопанската комора на Југославија, стопанските комори 
на републиките и стопанските комори на автономните по-
краини склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАЗВОЈ НА ИНТЕГРАЛНИОТ ТРАНСПОРТ 

Член 1 

Тргнувајќи од потребата дека современата техноло-
гија побрзо да се воведува во процесот на транспортот, 
учесниците на овој општествен договор ги утврдуваат ус-
ловите и правците на развојот на интегралниот тран-' 
спорт, како и мерките и активностите со кои се обезбедува 
неговиот развој во согласност со потребите и со реалните 
можности. 

Под интегрален транспорт, во смисла на овој оп-
штествен договор, се подразбира процес на транспорт на 
стоки во стандардизирани и типизирани единици во про-
изводството, транспортот и потрошувачката, што се 
врши со средствата на разните видови транспорти при 
применувањето на современата техника, технологија и ор-
ганизација. 

I. Основни цели на општествениот договор и начелата и 
критериумите на развојот на интегралниот транспорт 

Член 2 

Основните цели на овој општествен договор се: 
1) побрз и поскладен развој на системот на интеграл-

ниот транспорт врз единствени техничко-технолошки ос-
нови; 

2) побрзо движење на стоките од производителите до 
потрошувачите и подобрување на квалитетот на услугите 
за превоз, при поголема безбедност на сообраќајот; 

3) намалување на трошоците на транспортот во цена-
та на стоките односно во цените на услугите по единица 
на производ; 

4) зголемување на продуктивноста на трудот, еконо-
мичноста и рентабилноста на работењето; 

5) утврдување на соодветно место и улогата на од-
делни гранки на сообраќајот, шпедитерите и услужните 
организации на здружен труд во организирањето и фун-
кционирањето на интегралниот транспорт заради изград-
ба на сообраќаен систем и подобрување на нивната струк-
тура; 

6) јакнење на конкурентската способност на органи-
зациите на здружен труд во областа на сообраќајот и до-
машното производство на странскиот пазар; 

7) создавање услови за поголемо користење на погод-
ностите на географската положба на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и насочување на стоков-
ните текови на југословенскиот сообраќаен систем; 

8) побрзо, поефикасно и поскладно поврзување на ин-
тегралниот транспорт во земјата со меѓународниот сис-
тем за интегрален транспорт и зголемување на неговото 
учество во меѓународната размена; 

9) побрз и поусогласен развој на домашното произ-
водство на транспортни средства, опрема и уреди за ин-
тегралниот транспорт, при обезбедување на типизација, 
унификација и стандардизација; 

10) создавање основи за обезбедување на материјални 
и други услови за развој и примена на интегралниот тран-
спорт; 

И) создавање основи за побрзо самоуправно и дохо-
довно поврзување и здружување на трудот и средствата 
меѓу организациите на здружен труд во областа на сооб-
раќајот и заинтересираните организации на здружен труд 
и уредување на меѓусебните односи во областа на догово-
рениот развој и функционирањето на интегралниот тран-
спорт; 

12) создавање услови во организациите на здружен 
труд за побрзо оспособување на соодветни кадри заради 
применување на современата технологија на трудот; 

13) хуманизација, односно обезбедување на подобри 
услови за работа; 

14) рационална потрошувачка и штедење на енергија, 
а посебно на течни горива; 

15) заштита на човековата животна средина од гле-
диштето на влијанието на транспортот; 

16) развој на интегралниот транспорт во согласност 
со потребите на општонародната одбрана и општествена-
та самозаштита. 

Член 3 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
во рамките на своите надлежности, заради побрз развој на 
интегралниот транспорт и негово успешно, функционира-
ње, со мерки и активности да ги поттикнуваат: 

1) изработката на потребни стандарди за амбалажа, 
средства и опрема за интегралниот транспорт и обезбеду-
вањето на нивното применување; 

2) создавањето услови во производствените, промет-
ните и други организации на здружен труд за применува-
ње на современи системи за манипулации и транспорти; 

3) изградбата на соодветна мрежа на стоковно-тран-
спортните центри; 

"4) изградбата на индустриски колосеци, пристапни 
патишта и канали и оспособувањето на луки, пристаниш-
та и аеродроми за интегралниот транспорт; 

5) развојот на домашното производство и набавката 
на соодветни типизирани, уинфицирани и стандардизира-
ни транспортни средства, опрема и.уреди; 

6) организирањето на комплетни транспортни услу-
ги, од производителите до потрошувачите врз основа на 
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единствени техничко-технолошки постапки, превозни до-
кументи и тарифи според системот „од врата до врата"; 

7) стручното оспособување на кадри за организација-
та на работата и ракувањето со транспортните средства, 
опремата и уредите на интегралниот транспорт. 

Член 4 

Учесниците на овој општествен договор оценуваат 
дека интегралниот транспорт треба да го развиваат со 
склучување на самоуправни спогодби. 

Учесниците на овој општест вен договор се обврзува-
ат дека, при давањето на иницијатива за склучување на са-
моуправни спогодби заради остварување на постапен и 
складен развој на интегралниот транспорт и заради презе-
мање на економски и други мерки', ќе тргнуваат од следни-
те начела и критериуми; 

1) стоковните текови, обемот на превозот и видот на 
стоките, како и структурата и далечината на превозот; 

2) можностите за подобро користење на постојните 
капацитети на инте1ралниот транспорт, како и потребите 
за вложување средства во но и и капацитети; 

3) економската оправданост на инвестициите во ин-
тегралниот транспорт; 

4) квалитетот на услугите, што се изразува во редов-
ниот транспорт, скратувањето на времето на траењето на 
транспортниот процес, како и во заштитата и зачувување-
то на стоките; 

5) рентабилпоста на транспортот односно намалува-
њето на транспортните трошоци; 

6) поефикасното вклучување на домашниот тран-
спорт во меѓународниов систем за интегрален транспорт, 
при поголемо користење на транзитните можности на Ју-
гославија ; 

7) зголемување;? ефикасноста и рационалноста на 
сообраќајниот систем загади задоволување на потребите 
од општонародната одбрана, 

Извршните ч / в ^ т на собранијата на републиките и 
извршни"'; совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, се обврзу-
ваат дека, при предлагањето на донесувањето на законот 
односно прописи ге чп извршување на законот и презема-
њето на економски^;, и други мерки, ќе тргнуваат од наче-
лата и критери ч г̂ , с с т а в 2 на овој член. 

II. Праа̂ ?1 (ж развојот на интегралниот транспорт 
Член 5 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
развојот на интегралниот транспорт да се заснова првен-
ствено врз следните системи: 

1) палетизација; 
2) контејнеризација; 
3) превоз на друмски возила со железница и на желез-

нички возила со друмски возила; 
4) превоз на друмски и железнички возила со бродо-

ви; 
5) превоз на бродови со бродови. 

Член 6 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека за применување и оптимално користење на системи-
те наведени во член 5 од овој општествен договор е неоп? 
ходно: 

1) да го приспособуваат основното и Транспортното 
пакување на стоки и внатрешниот транспорт во процесот 
на производство и дистрибуција на стоки за вклучување 
во системот на интегралниот транспорт; 

2) да го рзвиваат домашното производство и да наба-
вуваат типизирани и стандардизирани средства за интег-
рален транспорт (палети, контејнери, специјализирани 

превозни средства во сите гранки на сообраќајот, во пре-
товарната механизација и сл.); 

3) да градат и опремуваат соодветна мрежа за стоков-
но-транспортните центри во согласност со стоковните те-
кови, со количината и видот на стоките погодни за превоз 
во системот на интегралниот транспорт во внатрешниот 
и меѓународниот сообраќај; 

4) да изградат неопходни индустриски колосеци, при-
стапни патишта и канали, како и да оспособат луките, 
пристаништата и аеродромите за применување на совре-
мената технологија на интегралниот транспорт; 

5) да даваат иницијатива за самоуправно поврзување 
на организациите на здружен труд - даватели на тран-
спортни услуги. 

Под стоковно-гранспортен центар, во смисла на од-
редбите од овој општествен договор, се подразбира уре-
ден и организиран простор на кој се врши прифаќање, 
подготвување, манипулација и отпремување на стоки за 
утврдените системи на интегралниот транспорт. 

Член 7 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека, заради создавање на минимални услови за организи-
рање и функционирање на интегралниот транспорт, е не-
опходно да ја утврдат основната мрежа на стоковно-тран-
спортните центри. 

Критериумите врз основа на кои се утврдува 
мрежата на стоковно-транспортните центри се: 

1) стоковните текови и количествата на стоки погод-
ни за превоз во системот на интегралниот транспорт; 

2) сообраќајните услови и квалитетот на сообраќајни-
ците; 

3) условите за просторно ширење на стоковно-тран-
спортните центри; 

4) густината на мрежата на стоковно-транспортните 
центри со која се овозможува трошоците за нивната из-
градба и експлоатација да бидат економски оправдани; 

5) растојанието меѓу стоковно-транспортните цен-
три, со кое се обезбедува намалување на трошоците за 
транспорт. 

Член 8 

Учесниците на овој општествен договор веднаш ќе 
дадат иницијатива, во рамките на Стопанската комора на 
Југославија, да се склучи самоуправна спогодба чх) која по-
блиску ќе се разработат критериумите од член 7 на овој 
општествен договор и ќе се утврдат минималните технич-
ко-технолошки услови што мораат да ги исполнуваат сто-
ковно-транспортните центри џ, во рок од една година од 
денот на потпишувањето на овој општествен договор, ќе 
се утврди основната мрежа на стоковно-транспортните 
центри. 

Учесниците на овој општествен договор се обврзува-
ат, врз основа на став 1 од овој член, при донесувањето на 
плановите на среднорочниот развој за периодот о,д 1986 
до 1990 година, во рамките на своите надлежности, ќе 
обезбедат усогласување на мрежата на стоковно-тран-
спортните центри како неопходен услов за функционира-
ње на единствениот систем на интегралниот транспорт, 
како и дека во соодветните плански документи ќе ги ут-
врдат тие центри предвидени за изградба на територијата 
на републиките односно автономните покраини. 

Член 9 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, се обврзу-
ваат дека при донесувањето на договорот за основите на 
плановите за развој на републиките и автономните покра-
ини ќе поаѓаат од заедничките интереси, и цели, како и од 
правците на развојот на интегралниот транспорт утврде-
ни со овој договор. 
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Член 10 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека ќе се обезбедува приоритет во изградбата на стоков-
но-транспортните центри и дека мрежата на стоковно-
-транспортните центри, изборот и степенот на развојот на 
одделни системи на интегралниот транспорт, обемот и 
структурата на вложувањето, како и изворите на средства-
та, ќе се утврдуваат во општествените планови за развој 
на републиките и автономните покраини за текуштиот 
плански период и со самоуправните спогодби за основите 
на плановите за развој на организациите на здружен труд 
и заедниците од областа на сообраќајот и на заинтереси-
раните организации на здружен труд. 

Член И 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
врз основа на плановите на општествено-политичките за-
едници за периодот од 1981 до 1985 година, да го поттик-
нуваат довршувањето на изградбата и опремувањето на 
постојните и изградбата односно опремувањето на нови 
стоковно-транспортни центри во согласност со критери-
умите од член 8 на овој општествен договор. 

Член 12 

Учесниците на овој општествен договор се обврзува-
ат дека, во рамките на Стопанската комора на Југослави-
ја, ќе го поттикнуваат самоуправното спогодување на ор-
ганизациите на здружен труд во областа на сообраќајот со 
домашните производители на средства и опрема на интег-
рален транспорт за да се обезбедат на долгорочна основа 
производството и неопходните услови за типизација, уни-
фикација и стандардизација според југословенските стан-
дарди. 

III. Општествено-економски услови, мерки и активности 
за остварување на развојот и функционирање на интеграл-

ниот транспорт 

Член 13 

Учесниците на овој општествен договор се обврзува-
ат дека ќе ги поттикнуваат носителите на плановите за 
развој во среднорочните и долгорочните планови за раз-
вој на сообраќајот да му даваат приоритет на развојот на 
интегралниот транспорт и да преземаат мерки и актив-
ности-за реализација на тие планови. 

Член 14 

Учесниците на овој општествен договор, со оглед на 
меѓусебната обусловеност и поврзаност што интегрални-
от транспорт ја бара во манипулацијата и превозот на 
стоки од производителите до потрошувачите, во рамките 
на своите права и должности, ќе даваат иницијативи и ќе 
го поттикнуваат самоуправното спогодување меѓу давате-
лите на услуги и меѓу корисниците на транспортни услуги 
и производителите на средства и опрема, заради усогласу-
вање на програмата за развој на интегралниот транспорт, 
заради здружување на трудот и средствата, синхрониза-
ции на вложувањето и динамика на изградбата и набавка 
на средства и опрема на интегралниот транспорт. 

Член 15 

Сојузниот извршен совет се обврзува дека, во рамки-
те на своите права и должности, ќе предложи односно ќе 
утврди пониски стапки на царината и другите увозни да-
вачки за увоз на средства, делови, склопови и опрема за 
интегралниот транспорт што не се произведуваат во зем-
јата. / 

Заради поефикасен развој на интегралниот тран-
спорт во извозот, увозот и транзитот, Сојузниот извршен 
совет се обврзува дека, при предлагањето на прописи за 
регулирање на статусот на царинските зони, ќе предложи 
увозот на опрема за стоковно-транспортните центри да се 

овозможи поз поповолни услови во поглед на девизниот и 
царинскиот режим. 

Член 16 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, се соглас-
ни, во рамките на своите права и должности, да пред-
ложат донесување на прописи со кои ќе се предвиди изно-
сот на средствата на чистиот доход што организациите на 
здружен труд што даваат и користат услуги во интеграл-
ниот транспорт да го вложат или здружат во развојот на 
капацитетите на интегралниот транспорт утврдени спо-
ред критериумите од член 8 на овој општествен договор, 
да не влезе во износот на основицата за плаќање данок на 
доход и основицата што служи за плаќање придонес од 
доход. 

Член 17 

Учесниците на овој општествен договор, во рамките 
на своите права и должности, ќе се залагаат, сообразно со 
Општествениот договор за критериумите за кредитирање 
на пласманите на бродови и опрема од домашно произ-
водство, во рамките на самоуправната спогодба на банки-
те за насочување на дел од кредитниот потенцијал за тие 
цели, со Интервентни мерки на текуштата економска по-
литика да се обезбеди приоритет во насочувањето и 
вложувањето на дел од кредитниот потенцијал за набавка 
на транспортните и манипулативните средства на интег-
ралниот транспорт. 

Член 18 

Учесниците на овој општествен договор ќе настојува-
ат, при утврдувањето на критериумите за задолжување во 
странство за сообраќајот во целост, приоритет да му се 
даде на обезбедувањето на странски заеми и кредити за 
развој на објектите на инфраструктурата на интегралниот 
транспорт. 

Член 19 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
во Стопанската комора на Југославија веднаш да се даде 
иницијатива, во рок од една година од денот на склучува-
њето на овој општествен договор, да се утврдат видовите 
на стоки погодни за транспорт на палета, во контејнери и 
во други системи на интегралниот транспорт, заради пре-
земање стимулативни мерки за нивно насочување кон тие 
системи. 

Член 20 

Стопанската комора на Југославија, стопанските ко-
мори на републиките и стопанските комори на автоном-
ните покраини ќе дадат веднаш иницијатива за дополне-
ние на самоуправните спогодби за основање на самоуп-
равни интересни заедници или други заедници во областа 
на сообраќајот, во кои ќе се предвиди решавањето на пра-
шањата во врска со остварувањето на заедничките интере-
си и цели на интегралниот транспорт, како и прашањата 
во' врска со обезбедувањето на средствата за нивен скла-
ден развој. 

Член 21 

Стопанската комора на Југославија веднаш ќе даде 
иницијатива, во рок од една година од денот на склучува-
њето на овој општествен договор, со самоуправна спогод-
ба да се утврдат носителите на деловната соработка во ор-
ганизирањето и експлоатацијата на' капацитетите на ин-
тегралниот транспорт, со која, покрај условите за опера-
тивно функционирање на интегралниот транспорт, ќе се 
утврдат единствените тарифи и единствените превозни до-
кументи. 
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Член 22 

. Учесниците на овој општествен договор се согласни 
Стопанската комора на Југославија, врз основа на програ-
мата за типизација на транспортните и манипулативните 
средства и опремата по гранки на сообраќај и по видови 
на транспорти, што се утврдува во Стопанската комора 
на Југославија, да се поведе постапка за самоуправно спо-
годување за производството на типизираџи транспортни 
и манипулативни средства и опрема во областа на интег-
ралниот транспорт. 

Член 23 

Стопанската комора на Југославија веднаш ќе даде 
иницијатива, во рок од една година од денот на склучува^ 
њето на овој општествен договор, да се изработи методо-
логија на искажувањата на трошоците на внатрешниот и 
надворешниот транспорт, по место на настанување и по 
носители и видови на транспорти. 

Сојузниот извршен совет се обврзува дека, тргнува-
јќи од методологијата утврдена во став 1 на овој член, ќе 
предложи измена на прописите во врска со единствениот 
контен план, заради следење на трошоците на транспор-
тот во вредност на стоковното производство. 

Член 24 1 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни се согласни, во рок од шест месеци од денот на склучу-
вањето на овој општествен договор, да предложат однос-
но да донесат измени на соодветните прописи за инвести-
ционата изградба со кои се утврдува обврската на инвес-
титорот со инвестицоно-техничката документација за из-
градба на нови и реконструкција или модернизација на 
постојните стопански објекти да ги опфатат проектите на 
внатрешниот и надворешниот транспорт, заради создава-
ње услови за користење на интегралниот транспорт. 

Член 25 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, во рамките на своите права и должности, ќе влијаат 
при изработката односно измената на плановите за про-
сторно уредување на определено подрачје да се предвидат 
површини за изградба на\утврдената мрежа на стоковно-
-транспортните центри и да се утврдат условите за нивно 
користење и со селективна даночна политика - ослободу-
вање од плаќање на данок и сл. на земјиште потребно за 
изградба на стоковно-транспотни центри - да се влијае 
врз нивниот побрз развој. 

Член 26 

Сојузниот извршен совет, како учесник на овој оп-
штествен договор, ќе предложи во програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја да се 
предвиди и следење на статистичките податоци за капаци-
тетите и количината на извршената работа по системите 
на интегралниот транспорт и тоа: 

1) палетизација (по гранки и вкупно); 
2) контејнеризација (по групи и вкупно); 
3) превоз на друмски возила со железница и на желез-

нички возила со друмски возила; 
4) превоз на друмски и железнички возила со бродо-

ви; 
5) превоз на бродови со бродови. 
Во програмата на статистичките истражувања од 

став 1 на овој член треба да се предвиди евиденцијата да 
се води по гранките на сообраќајот (посебно за внатреш-
ниот, а посебно за. меѓу народниот интегрален транспорт) 
и да го опфати и следењето на додатоците за објектите 
(отворени и затворени складови и др.) и за количините на 
извршената работа во стоковно-транспортните центри, на 

индустриските колосеци, во каналите, луките, пристаниш-
тата и аеродромите. 

Во програмата на статистичките истражувања од 
став 1 на овој член ќе се вклучат и истражувањата за по-
требите на општонародната одбрана. 

Член 27 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, ќе пред-
ложат односно ќе дадат иницијатива за измени на наста-
натите програми и планови во сите степени на образова-
нието, во согласност со развојот и потребите од примена 
на современа технологија во транспортот. 

^ Член 28 

Учесниците на овој општествен договор се обврзува-
ат дека, во рамките на своите права и должности, во рок 
од шест месеци од денот на склучувањето на овој општес-
твен договор, ќе подготват конкретна програма на мерки 
и активности за побрз развој на интегралниот транспорт. 

Член 29 

Учесниците на овој општествен договор се обврзува-
ат дека, заради следење на неговото остварување, ќе фор-
мираат координационо тело вое, најмалку еднаш годиш-
но, ќе ја анализира реализацијата на предвидените мерки 
и акции. 

Координационото тело од став 1 на овој член го со-
чинуваат претставниците на учесниците на овој општес-
твен договор, што ќе го утврдат начинот на вршење на ад-
министративно-техничките работи за потребите на тоа те-
ло. Координационото тело ќе се конституира во рок од 30 
дена од денот на потпишувањето на овој општествен до-
говор. 

IV. Завршни одредби 

Член 30 

Измените и дополненијата на овој општествен дого-
вор се вршат на начинот и по постапката што се предвиде-
ни за негово склучување. 

Член 31 

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го 
потпишат овластените претставници учесници на овој оп-
штествен договор. 

Член 32 

Овој! општествен договор ќе се објави во „Службен 
лист на СФРЈ". о? 

За Сојузниот извршен совет, 

. 4 Мустафа Пљакиќ, с. р. 
член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 
Стјепан Домаќиновиќ, с. р. 

член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за сообраќај 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Томе Малески, с. р. 

член на Советот и претседател на Ре-
публичкиот комитет за сообраќај и 

врски 
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За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 

Јулка Жиберт, с. р. 
членка на Советот и претседателка на 
Републичкиот комитет за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 

Ѓорѓе Митиќ, с. р. 
член на Советот и претседател на 

Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Славко Босанац, с. р. 
претседател на Републичкиот комитет 

за поморство, сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Василие Војводиќ, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Јанош МаЈор, с. р. 

член на Советот и претседател на По-
краинскиот комитет за сообраќај и 

врски 

-За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Хисен Бериша, с. р. 
член на Советот и претседател на 

Покраинскиот комитет за сообраќај и 
врски 

За Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Павао Поточњак, с. р. 
член на Советот на ССЈ и претседател 
на Сојузниот одбор на Синдикатот на 
работниците на сообраќајот и врските 

За Стопанската комора 
на Југославија, 

Никола Филиповиќ, с. р. 
член на Претседателството на Стопан-

ската комора на Југославија 

За Стопанската комора 
на Босна и Херцеговина, 

Душко Цвиетиќ, с. р. 
член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Босна и Херцеговина 

За Стопанската комора 
на Мкедонија, 

Благоја Силјаноски, с. р. 
претседател на Извршниот одбор на 
Собранието на Стопанската комора на 

Македонија 

За Стопанската комора 
на Словенија, 

д-р Руди Кропивник, с. р. 
потпретседател на Стопанската комо-

ра на Словенија 

За Стопанската комора 
на Србија, 

Драган Стојановиќ, с. р. 
член на Претседателството на Стопан-

ската комора на Србија 

За Стопанската комора 
на Ховатска, 

Анте Миловиќ, с. р. 
претседател на Стопанската комора на 

Хрватска 

За Стопанската комора 
на Црна Гора, 

Босиљка Макочевиќ, с. р. 
секретар на Општото здружение на со-

обраќајот на Црна Гора 

За Стопанската комора 
на Војводина, 

Шандор Хорват, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Војводина 

За Стопанската комора 
на Косово, 

Новица Меденица, с. р. 
член на Претседателството на Стопан-

ската комора на Косово 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА СТАВ 2 ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКО-
ВИТЕ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ, 
ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ДРУ-
ГИ ОСНОВИ И НА РОКОТ ЗА УВОЗ НА ПЛАТЕНИТЕ 

СТОКИ И УСЛУГИ 

1. Трговското и производствено претпријатие „Ме-
талка", основна организација на здружен труд за стоковен 
промет, надворешна и внатршена трговија, од Љубљана, 
како овластен предлагач, поведе пред Уставниот суд на Ју-
гославија постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на одредбата на став 2 точка 1 на Одлуката за усло-
вите за продолжување на роковите за наплатување на из-
возните стоки, извршените услуги и побарувањата по дру-
ги основи и на рокот за увоз на платените стоки и услуги, 
бидејќи смета дека Народната банка на Југославија, доне-
сувајќи ја оваа одлука, ги пречекорила уставните и закон-
ските овластувања, со оглед на тоа дека можеше да ги 
пропише само условите а не и роковите. 

2. Со оспорената одредба на став 2 точка 1 од Одлу-
ката („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/84), што ја донесе 
Советот на гувернерите на Народната банка на Југослави-
ја, е регулирано народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина да може роко-
вите пропишани со Законот да ги продолжи најмногу до 
60 дена ако од документацијата што се прилага кон образ-
ложеното барање за продолжување на рокот се утврди де-
ка настапиле околности што не можеле да се отстранат 
ниту предвидат, а што влијаеле врз одлагање на наплата-
та односно врз одлагање на увозот на платените стоки и 
услуги. 

3. Според одредбите на член 263 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, Советот на гувернерите во управувањето и спрове-
дувањето на заедничката емисиона, кредитно-монетарна и 
девизна политика донесува одлуки и презема мерки и е од-
говорен за нивното спроведување. 

Со одредбите на член 115 став 1 и член 129 став 2 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/32, 34/83 и 70/83), Народната банка на Југославија е 
овластена да ги пропише условите под кои народните бан-
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ки на републиките односно народните банки на автоном-
ните покраини, можат да ги продолжат роковите од чл. 
113, 114 и 129 на овој закон. 

Согласно со одредбите на член бб став 1 точка 18 од 
Законот, за Народната банк^ на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), Советот на 
гувернерите едногласно одлучува за донесувањето на про-
писи и преземањето на мерки во областа на девизното ра-
ботење и кредитниве односи со странство, кога донесува-
њето на тие мерки, врз основа на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство, е во над-
лежност на Народната банка на Југославија. 

4. Според оцената на Мелениот суд на Југославија, 
оспорените одредби на Одлуката се донесени врз основа и 
во рамките на наведеното уставно овластување и на ов-
ластувањата од наведените закони бидејќи пропишување-
то на условите нужно мора да го опфати и крајниот рок до 
кој можат да се продолжуваат законските рокови заради 
побрза наплата на побарувањата в ставање на девизите во 
тековите на единствениот девизен назар. 

5. Врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Ј\ поставија, на седницата 
одржана на 6 март 1985 годи а, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на „Металка" од Љубљана да се 
утврди дека одредбата на спав 2 точка 1 од Одлуката за ус-
ловите за продолжување на роковите за наплатување на 
извезените стоки, извршените услуги и побарувањата по 
други основи и на рокот за увоз на платените стоки и ус-
луги не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно со 
сојузните закони. 

Оваа одлука Судот ј а донесе во состав: д-р Васил 
Гривчев, претседател на Судот, и судиите: д-р Јосиф Трај-
ковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Муста-
фа Сефо, д-р С - 1 Ѓ \ киќ-Делевиќ, Радко Мочивник, Ду-
шан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Ку-
хар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 429/84 
6 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВ-
НОСТИ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 48а, 49, 100, 132 И 150 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ СО 
ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОДАНО-

ЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 
ПРОМЕТОТ 

1. Со предлозите на овластените предлагачи -
Здружението на малото стопанство, од Будеа и Здружени-
ето на работните луѓе што со самостоен личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани вршат сто-
панска дејност, од Херцег Нови, поведена е постапка за 
оценување на уставноста и спротивноста на одредбите на 
чл. 48а, 49, 100, 132 и 150 од Законот за даноците на граѓа-
ните („Службени лист СР Црне Горе", бр. 8/80 и 2/82), по-
ради тоа што угостителите и занаетчиите не се оданувани 
според реалниот личен доход, туку врз принципот на спо-

редување со организациите на здружен труд од иста или 
слична дејност, со тоа што основицата не може да биде по-
ниска од едногодишниот просечен личен доход на работ-
ниците во здружениот труд од иста или слична квалифика-
ција. Во поглед на спротивноста, овластениот предлагач 
истакна дека според Законот за оданочување на производи 
и услуга во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/83) 
поединецот е должен да води книга на прометот заради 
пресметка и уплата на овој данок, како и да издава сметка, 
односно отсечок од касената лента. 

Овој предлог на овластениот предлагач Уставниот 
суд на Југославија, го достави согласно со одредбата на 
член 389 од Уставот на СФРЈ, до Уставниот суд на Црна 
Гора, кој, по донесувањето на новиот закон за даноците на 
граѓаните со решението бр. 117/83 и 203/84 од 25 јануари 
1985 година, ја запре постапката. 

2. Со Законот за даноците на граѓаните („Службен 
лист на СР Црна Гора", бр. 33/84), што е донесен во текот 
на постапката, во одредбите на чл. 51, 53 и 54 е пропишано 
дека основицата на данокот од самостојно вршење на деј-
ности е вкупниот приход од тие дејности остварен во те-
кот на календарската година, намален за трошоците што 
беа нужни за неговото остварување и за пресметаниот да : 
ноќ на промет на производите и услугите во прометот, 
според податоците од даночната пријава и деловната еви-
денција на обврзникот. Даночните обврзници водат делов-
на евиденција со податоци за остварениот вкупен промет, 
нужните трошоци за негово остварување, пресметаниот и 
уплатениот данок на промет на производите и услугите во 
прометот или тој промет го регистрираат во регистар ка-
са и за тоа издаваат отсечок од касената лента. Само во 
случај даночна пријава да не е поднесена, или податоците 
од пријавата да се, неточни и непотполни, се применуваат 
помошни методи на споредување, снимање на дневниот 
промет, а ако ни на тој начин не може да се утврди даноч-
ната основица, се применува едногодишен просечен личен 
доходи остварен во истата или во соседната општина, за 
.иста или слична дејност. 

3. Уставниот суд на Југославија, со оглед на тоа дека 
оспорениот закон престана дџ. важи и дека со новиот ре-
публички закон е предвидено оданочувањето да се врши 
според реалниот личен доход а не според претпоставени-
от личен доход, што се применува само во краен случај 
т.е. поради неуредно водење на евиденција или ако евиден-
цијата не е водена, оцени дека одредбите на чл. 51, 53 и 54 
на новиот закон се во согласност со одредбите на чл. 11,31 
и 195 од Уставот на СФРЈ и дека не се во спротивност со 
сојузниот закон. 

4. Врз основа на член 375, став 1 точ. 1 и 2 од Уставот 
на СФРЈ, на седницата одржана на 13 март 1985 година. 
Уставниот с,уд на Југославија донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се 
утврди дека одредбите на чл. 48а, 49, 100, 132 и 150 од За-
конот за даноците на граѓаните се несогласни со Уставот 
на СФРЈ, односно дека се во спротивност со сојузниот за-
кон. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: д-р Васил Гривчев, претседател на Судот, и су-
диите: Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, д-р 
Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Радко Мочивник, Ја-
ким Спировски, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рама-
дан Враниќи. 

У. бр. 343/84 
13 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

252. Закон за измени и дополненија на Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата 673 

253. Закон за измени и дополненија на Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации 675 

254. Одлука за каматните стапки на износот на ди-
нарската противвредност на стоките дадени на 
заем од сојузните стоковни резерви 676 

255. Одлука за мерките за непосредна контрола на 
цените за лекови . 676 

256.̂  Решение за спроведување на пробното статис-
тичко истражување на трошоците на геолошко-
-рударските истражувања во 1984 година 677 

257. Правилник за престанок на важењето на Реше-
нието за југословенскиот стандард за свињи за 
индустриска преработка 677 

Страна 

258. Правилник за престанок на важењето на Реше-
нието за југословенските стандарди од областа 
на сточарството 677 

259. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план за бан-
ките 678 

260. Општествен договор за развој на интегралниот 
транспорт 681 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста на 
одредбата на став 2 точка 1 од Одлуката за усло-
вите за продолжување на роковите за наплату-
вање на извезените стоки, извршените услуги и 
побарувањата по други основи на рокот за увоз 
на платените стоки и услуги 685 

Одлука за оценување на уставноста и спротивноста 
на одредбите на чл. 48а, 49, 100, 132 и 150 од За-
конот за даноците на граѓаните со одредбите на 
член 24 од Законот за оданочување на произво-
ди и услуги во прометот 686 
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