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Врз основа на член 15 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за општата управна постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/86), Законодавно-правна-
та комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
на првата седница од 11 јуни 1986 година, го утврди пре-
чистениот текст на Законот за општата управна постапка. 

Пречистениот текст на Законот за општата управна 
постапка ги содржи: Законот за општата управна постап-
ка - Пречистен текст („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), 
Законот за измени и дополненија на Законот за општата 
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нот за општата управна постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/86), во кои е означен денот на влегувањето 
во сила на тие закони. 
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З А К О Н 

ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

(Пречистен текст) 

П Р В Д Е Л 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Важење на законот 

Член 1 
(1) Според овој закон се должни да постапуваат орга-

ните на управата на општествено-политичките заедници и 
другите државни органи кога во управните работи, непос- ^ 
редно применувајќи ги прописите, решаваат за правата, 
обврските или правните интереси на поединец, на правно 
лице или на друга странка. 

(2) Според овој закон се должни да постапуваат и ор-
ганизациите на здружен труд, други самоуправни органи-
зации и заедници, општествените организации, здружени-
јата на граѓани и други организации (во натамошниот 
текст: самоуправните организации и заедници), кога во 
вршењето на јавни ^овластувања, што им се доверени со 
закон и врз закон заснована одлука на општинското собра-
ние, решаваат во работите од став 1 на овој член. 

Посебна постапка 

Член 2 
Одделни прашања на постапката за определена уп-

равна област можат со посебен закон да се уредат поинаку 

отколку што се уредени со ОВОЈ закон, ако е тоа неопходно 
за постапување во таа управна област. 

Супсидијарна примена на законот 

Член 3 
Во управните области за кои со закон е пропишана 

посебна постапка, се постапува според одредбите на тој 
закон. Според одредбите на овој закон се постапува во си-
те прашања што не се уредени со посебен закон. 

Начело на законитост 

Член 4 
(1) Органите, самоуправните организации и заедници 

што постапуваат во управни работи решаваат врз основа 
на закон, други прописи на државните органи и врз основа 
на самоуправните општи акти на самоуправните органи-
зации и заеднци што ги донесуваат тие врз основа на јавни 
овластувања. 

(2) Во управните работи во кои органот кој со закон 
или со пропис заснован врз закон е овластен да решава по 
слободна оцена, решението мора да биде донесено во гра* 
ниците на овластувањата и во согласност со целта за која 
е дадено овластувањето. 

(3) Одредбите на овој закон важат и за случаите во 
кои органот е овластен во управните работи да решава по 
слободна оцена. 

Заштита на правата на граѓаните и заштита на јавниот 
интерес 

Член 5 

(1) При водењето на постапката и при решавањето 
органите се должни на странките да им овозможат што 
полесно да ги заштитат и остварат своите права, водејќи 
при тоа сметка остварувањето на нивните права да не би-
де на штета на правата на други лица ниту во спротив-
ност со јавните интереси утврдени со закон. 

(2) Кога службено лице, со оглед на постојната фак-
тична состојба, ќе узнае или оцени дека определен граѓа-
нин или организација има основ за остварување на некое 
право, ќе ја предупреди на тоа. 

(3) Ако врз основа на закон на странките им се на* 
ложуваат некакви обвски, спрема нив ќе се применуваат 
оние мерки предвидени со прописите кои се поповолни за 
нив, ако со таквите мерки се постигнува целта на законот. 

Начело на ефикасност 

Член 6 
Кога органите, самоуправните организации и заедни-

ци решаваат во управни работи, должни се да обезбедат 
ефикасно остварување на правата и интересите на работ-
ните луѓе и граѓаните, на организациите на здружен труд 
и на други самоуправни организации и заедници. 

Начело на материјалната вистина 

Член 7 
Во постапката мора да се утврди вистинската состој-

ба на работите, и за таа цел мораат да се утврдат сите фак-
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ти што се од важност за донесување на законито и правил-
но решение. 

Начело на сослушување на странката 

Член 8 
(1) Пред донесувањето на решение на странката мора 

да и се даде можност да се изјасни за фактите и околности-
те што се од важност за донесувањето на решението. 

(2) Решение може да се донесе без пртходно изјасну-
вање на странката само во случаите кога тоа е со закон до-
пуштено. 

Оцена на доказите 

Член 9 
Кои факти ќе ги земе како докажани одлучува овлас-

теното службено лице по свое уверение врз основа на со-
весна и грижлива оцена на секој доказ посебно и на сите 
докази заедно, како и врз основа на резултатот од цело-
купната постапка. 

Самостојност во решавањето 

Член 10 
(1) Органот ја води управната постапка и донесува 

решение самостојно во рамките на овластувањата дадени 
со закон, со други прописи и со самоуправни општи акти. 

(2) Овластеното службено лице на органот надлежен 
за водење на постапката самостојно ги утврдува фактите и 
околностите и врз основа на утврдените факти и околнос-
ти ги применува прописите односно самоуправните оп-
шти акти врз конкретен случај. 

Право на жалба 

Член 11 
(1) Против решението донесено во прв степен стран-

ката има право на жалба. Само со закон може да се пропи-
ше дека во одделни управни работи жалба не е допуштена 
и тоа ако на друг начин не е обезбедена заштита на права-
та и на законитоста. 

(2) Ако не постои орган на управата од втор степен, 
жалба против првостепено решение може да се изјави са-
мо кога тоа е предвидено со закон. Со тој закон ќе се опре-
дели и органот кој ќе решава по жалбата. 

(3) Под условите од овој закон странката има право 
на жалба и кога првостепениот орган во определениот рок 
не донел решение за нејзиното барање. 

(4) Против решението донесено во втор степен не е 
допуштена жалба. 

Правосилност на решение 

Член 12 
Решение против кое не може да се изјави жалба ниту 

да се поведе управен спор (правосилно решение), а со кое 
странката стекнала определени права, односно со кое на 
странката и се определени некои обврски, може да се по-
ништи, укине или измени само во случаите што се предви-
дени со закон. 

Економичност на постапката 

Член 13 
Постапката треба да се води брзо и со што помалку 

трошоци и губење време за странката и за другите лица 
што учествуваат во постапката, но така што ќе се прибави 

што е потребно за правилно утврдување на фактичната 
состојба и за донесување на законито и правилно решение. 

Помош на неука странка 

Член 14 
Органот што ја води постапката ќе се грижи незнае-

њето и нбукоста на странката и на другите лица што учес-
твуваат во постапката да не бидат на штета на правата 
што им припаѓаат спопетт законот. 

Употреба на јазиците и писмата 

Член 15 
(1) Управната постапка се води на јазикот на народот 

и народноста на Југославија, согласно со Уставот на 
СФРЈ, уставите на републиките и уставите на автономни-
те покраини, со законите, со статутите на општините и со 
самоуправните општи акти на самоуправните организа-
ции и заедници во согласност со статутот. 

(2) Граѓаните на Југославија, припадници на народи-
те и народностите на Југославија, во согласност со зако-
нот, со статутот на општината и со самоуправниот општ 
акт во согласност со статутот, имаат право како странки и 
други учесници во постапката да се служат со својот јазик. 
Ако постапката не се води на јазикот на странката, орга-
нот е должен да и овозможи да го следи текот на постап-
ката на својот јазик. Органот ќе ја поучи странката однос-
но другиот учесник за употребата на јазикот во постапка-
та, а во записникот ќе се забележи дека странката односно 
другиот учесник е поучен за тоа право и ќе се внесе негова-
та изјава во врска со дадената поука. 

(3) Странката и другите учесници во постапката кои 
не се државјани на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, а не го знаат јазикот на кој се води постап-
ката, имаат право да го следат текот на постапката преку 
толкувач. 

(4) Во управната постапка во рамноправна употреба 
се писмата на народите и народностите на Југославија. 

Употреба на изразот „орган" 

Член 16 
Под орган што ја води постапката односно што ре-

шава во управните работи се подразбираат државните ор-
гани и самоуправните организации и заедници, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

х Г л а в а 11 

НАДЛЕЖНОСТ 

1. Стварна и месна надлежност 

Член 17 
(1) Стварната надлежност за решавање во управната 

постапка се определува според прописите со кои се уреду-
ва определена управна област или се определува над-
лежноста на одделни органи. 

(2) Месната надлежност се определува според пропи-
сите за политичко-територијалната поделба и според про-
писите за организацијата на одделни органи. 

Член 18 
(1) За решавање во управните работи во прв степен 

стварно се надлежни општинските органи на управата, 
ако решавањето на тие работи не е пренесено врз органи-
те на градската односно регионалната заедница односно 
ако со закон не е определена надлежност на други органи. 

(2) Врз основа на овластувањата дадени со закон 
може со подзаконски пропис да се определи надлежноста 
на воените органи за решавање во управната постапка во 
прв степен. 

Член 19 
Во управните работи е надлежен соодветниот оргаг 

на управата, освен ако со закон е определена надлежност 
на друг орган. 

Член 20 
Ако со прописи не е определено кој орган на управа 

та е стварно надлежен за решавање во определена управи; 
работа, а тоа не може да се утврди ниту^според природат 
на работата, таквата работа спаѓа во ндлежност на орга 
нот на управата кој е надлежен за работите на општат 
управа. 

Член 21 
(1) Ниеден орган не може да преземе определена уг 

равна работа од надлежност на друг орган и сам да ја р< 
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ши, освен ако тоа е предвидено со закон и под условите 
пропишани со тој закон. 

(2) Органот надлежен за решавање во определена уп-
равна работа може само врз основа на изречно законско 
овластување да го пренесе врз друг орган решавањето во 
таа работа. 

(3) Стварната и месната надлежност не можат да се 
менуваат со договор на странките, со договор на органите 
и странките, ниту со договор на органите, освен ако со за-
кон не е определено поинаку. 

Член 22 
(1) Во рамките на прописите предвидени во член 17 

став 2 на овој закон, месната надлежност се определува: 
1) во работите кои се однесуваат на недвижност - спо-

ред местото каде што се наоѓа таа; 
2) во работите кои се однесуваат на дејноста на некој 

државен орган, самоуправна организација или заедница -
според местото на нивното седиште. Во работите кои се 
однесуваат на дејноста на деловните единици на самоу-
правните организации и заедници, надлежноста се опреде-
лува според седиштето на деловната единица; 

3) во работите кои се однесуваат на водење на дуќан 
или на професионална дејност на одделни лица која се 
врши или ќе се врши во определено место - според седиш-
тето на дуќанот односно според местото каде што се врши 
дејноста; 

4) во други работи - според живеалиштето на стран-
ката. Кога има повеќе странки, надлежноста се определу-
ва според странката спрема која барањето е насочено. Ако 
странката нема живеалиште во Југославија, надлежноста 
се определува според местото на нејзиното престојува-
лиште, а ако нема ни престојувалиште, според местото на 
нејзиното последно живеалиште, односно престојувалиш-
те во Југославија. 

5) ако месната надлежност не може да се определи 
според одредбите на точ. 1 до 4 на овој член, таа се опреде-
лува според местото каде што настанал поводот за водење 
на постапката. 

(2) Во работите кои се однесуваат на брод или на воз-
духоплов или во кои поводот за водење на постапката на-
станал на брод или на воздухоплов, месната надлежност 
се определува според матичната лука на бродот, односно 
според матичното пристаниште на воздухопловот. 

(3) Одредбите на претходните ставови се применува-
ат ако со посебни прописи не е определено поинаку. 

Член 23 
(1) Ако според одредбите на претходните членови ед-

новремено биле месно надлежни два или повеќе органи, 
надлежен е оној орган што прв ја повел постапката, но 
месно надлежните органи можат да се спогодат кој од нив 
ќе ја води постапката. 

(2) Секој месно надлежен орган на своето подрачје ќе 
ги изврши оние дејствија на постапката кои не трпат одла-
гање. 

Член 24 
Органот што ја повел постапката како месно над-

лежен ја задржува надлежноста и кога во текот на постап-
ката ќе настапат околности според кои би бил месно над-
лежен друг орган. Органот што ја повел постапката може, 
предметот да му го отстапи на органот кој според новите 
околности станал месно надлежен, ако со тоа значително 
се олеснува постапката, особено за странката. 

Член 25 
(1) Секој орган по службена должност во текот на це-

лата постапка внимава на својата стварна и месна над-
лежност. 

(2) Ако органот најде дека не е надлежен за работа по 
определена управна работа, ќе постапи на начинот пропи-
шан во член бб ст. 3 и 4 на овој закон. 

(3) Ако ненадлежниот орган извршил некое дејствие 
на постапката, надлежниот орган кому што му е отстапе-
на работата ќе цени дали некое од тие дејствија ќе повто-
ри. 

2. Странки со дипломатски имунитет 

Член 26 
(1) Во поглед на надлежноста на домашните органи 

во работи во кои странка е странец кој ужива право на 
имунитет во Југославија, странска држава или меѓународ-
на организација, важат правилата на меѓународното пра-
во признаени од страна на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

(2) Во случај на сомневање за постоењето и обемот на 
правото на имунитетот, објаснение дава сојузниот орган 
на управата надлежен за надворешни работи. 

(3) Службените дејствија кои се однесуваат на лицата 
што уживаат право на имунитет се вршјгсо посредување 
на сојузниот орган на управата надлежен за надворешни 
работи. 

3. Просторно ограничување на надлежноста 

Член 27 
(1) Секој орган службената работа ја врши во грани-

ците на своето подрачје. 
(2) Ако постои опасност од одлагање, а службеното 

дејствие би требало да се изврши надвор од границите на 
подрачјето на органот, органот може да го изврши деј-
ствието и надвор од границите на своето подрачје. Тој е 
должен за тоа веднаш да го извести органот на чие под-
рачје го презел тоа дејствие. 

(3) Службените дејствија во згради или во други об-
јекти во посед на воените органи се вршат по претходно 
пријавување на заповедникот на зградата односно на об-
јектот и по спогодба со него. 

(4) Службените дејствија кои се вршат на екстерито-
ријално подрачје се вршат со посредување на сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи. 

4. Судир на надлежностите 

Член 28 
Судирите на надлежностите помеѓу подрачните орга-

ни и организационите единици кои се основани со задача 
да вршат определени управни работи од надлежност на 
сојузниот орган на управата, ги решава сојузниот орган 
на управата од чија надлежност вршат работи подрачните 
органи односно организционите единици во судир. 

Член 29 
(1) Судирите на надлежностите помеѓу сојузните ор-

гани на управата, помеѓу сојузните органи на управата и 
сојузните организации, како и помеѓу сојузните организа-
ции ги решава Сојузниот извршен совет. 

(2) Судирите на надлежностите помеѓу органите од 
територии на разни републики односно од територии на 
автономна покраина и друга република ги решава Сојуз-
ниот суд. 

(3) Судирите на надлежностите помеѓу самоуправни-
те организации и заедници од територии на разни репуб-
лики односно од територии на автономни покраини и дру-
га република кои вршат јавни овластувања, како и судири-
те на надлежностите помеѓу тие организации и заедници и 
сојузните органи, ги решава Сојузниот суд. 

Член 30 
Судирите на надлежностите помеѓу извршните сове-

ти на собранијата на републиките односно извршниот со-
вет на собранието на автономната покраина и извршниот 
совет на собранието на друга република ги решава Сојуз-
ниот суд. 

Член 31 
Судирите на надлежностите помеѓу сојузните органи 

кои не се предвидени во чл. 28 и 29 на овој закон и за кои 
не е определена надлежност на друг орган или на суд ги 
решава Сојузниот суд. 

Член 32 
Кога ги решава судирите на надлежностите Сојузни-

от суд одлучува во совет составен од тројца судии. 
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Член 33 
(1) Кога два органа ќе се изјаснат како надлежни или 

како ненадлежни за решавање во иста управна работа, 
предлог за решавање на судирот на надлежностите подне-
сува органот кој последен одлучувал за својата над-
лежност, а може да го поднесе и странката. 

(2) Органот што го решава судирот на надлежности-
те едновремено ќе го поништи решението кое во управна-
та работа го донел ненадлежниот орган односно ќе гопо-
ништи заклучокот со кој надлежниот орган се изјаснил 
како ненадлежен и списите на предметот ќе ги достави до 
надлежниот орган. 

(3) Против решението со кое се одлучува за судирот 
на надлежностите странката не може да изјави посебна 
жалба ниту да води посебен управен спор. 

(4) Одредбата на член 23 став 2 од овој закон соглас-
но се применува и во случај на судир на надлежностите. 

Член 34 
(1) Ако органот во судир смета дека со решението со 

кое се одлучува за судирот на надлежностите му е повре-
дено некакво право, може да изјави жалба. Ако за судирот 
решил судот, жалба не е допуштена. 

(2) Ако органот надлежен за решавање по жалбата од 
претходниот став утврди дека решението за судирот не е 
засновано врз прописите, ќе ги расправи односите кои по-
ради тоа настанале помеѓу органот кој се жалел и органот 
кој со решението за судирот на надлежностите е согласен, 
за надлежен, водејќи сметка за правата кои според соод-
ветните прописи му припаѓаат на органот што се жалел. 
Решението донесено по жалбата се смета како првостепе-
но решение за односите кои се решаваат со него. 

(3) Жалбата според став 1 од овој член и решението 
донесено по неа немаат влијание врз управната постапка 
во конкретниот предмет. 

5. Службено лице овластено за водење на постапката и за 
решавање 

Член 35 
(1) Во управна работа за чие решавање е надлежен 

државен орган, решението во управната постапка го доне-
сува старешината на органот, ако со прописите за органи-
зацијата на тој орган или со други посебни прописи не е 
определено поинаку. 

(2) Старешината може да овласти друго службено ли-
це на истиот орган за решавање во управните работи од 
определен вид работи. 

(3) Овластувањето за решавање го опфаќа и водењето 
на постапката што му претходи на решавањето. 

Член 36 
(1) Во колегијалните органи решението во управни 

работи го донесува колегијалниот орган, ако со закон од-
носно со одлука на општинското собрание не е определе-
но претседателот на колегијалниот орган да донесува ре-
шение во управната постапка. 

(2) Колегијалниот орган може врз основа на закон, 
пропис заснован врз закон или одлука на општинското со-
брание да овласти службено лице на тој орган да решава 
во управни работи. 

Член 37 
(1) Ако за решавање во управна работа е надлежно 

собранието на општествено-политичката заедница, негов 
собор или негов колегијален извршен орган, постапката ја 
води органот на управата на таа опшгествено-политичка 
заедница во чиј делокруг спаѓа односната работа, ако со 
прописите не е определено постапката да ја води друг ор-
ган. Одредбата на член 39 став 2 од овој закон се однесува 
и на тој орган. 

(2) Во случајот од претходниот став органот односно 
службеното лице што ја водело постапката му поднесува 
на органот надлежен за решавање писмен реферат и пред-
лог на решение, ако со посебни прописи не е определено 
таков реферат да поднесува комисија или друг орган на 
управата. 

(3) Одредбите на претходните ставови важат и за ре-
шавање во втор степен. 

Член 38 
Во управните работи во кои решава самоуправна ор-

ганизација или заедница решението го донесува индивиду-
алниот работоводен орган, односно претседателот на ко-
легијалниот работоводен орган односно лицето кое врши 
соодветна функција, ако со закон или со друг пропис за-
снован врз закон, односно со самоуправниот општ акт на 
таа организација односно заедница не е определен друг 
орган или лице кое ќе решава во такви работи во органи-
зацијата или заедницата. 

Член 39 
(1) Старешината на органот може да овласти друго 

стручно службено лице на тој орган да презема дејствија 
во постапката пред донесувањето на решението. 

(2) Ако во даденото овластување нема ограничувања, 
определеното службено лице е овластено да ги врши сите 
дејствија во постапката, освен донесување на решенија и 
на такви заклучоци со кои се оневозможува натамошно 
водење на постапката. 

6. Правна помош 

Член 40 
(1) За извршување на одделни дејствија во постапка-

та што треба да се преземат надвор од подрачјето на над-
лежниот орган, овој орган ќе го замоли органот на упра-
вата на чие подрачје треба да се преземе дејствието. 

(2) Органот надлежен за решавање во управната ра-
бота може, заради полесно и побрзо извршување на деј-
ствието или заради одбегнување на непотребни трошоци, 
вршењето на одделно дејствие во постапката да му го до-
вери на соодветен друг орган овластен за преземање на 
такво дејствие. 

Член 41 
(1) Државните орган, како и самоуправните организа-

ции и заедници кои имаат јавно овластување за решавање 
во управните работи, должни се едни на други да укажува-
ат правна помош во управната постапка. Оваа помош се 
бара со посебна молба. 

(2) Замолениот орган, како и организацијата од став 
1 на овој член се должни да постапат по молбата во грани-
ците на своето подрачје и делокругот, без одлагање, а нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на приемот на молбата. 

(3) Правна помош за извршување на одделни дејстви-
ја во постапката може да се бара од судовите само во рам-
ките на посебни прописи. По исклучок, државен орган, ка-
ко и организација која има јавно овластување за решава-
ње во управни работи може да бара од судовите да им ги 
достават списите што се потребни за водење на управната 
постапка. Судовити се должни да постапуваат по таквото 
барање ако со тоа не се попречува самата судска постапка. 
Судот може да го определи рокот во кој списите мораат 
да му се вратат. 

(4) За правна помош во однос со странски органи 
важат одредбите на меѓународните договори, а ако вакви 
нема се применува начелото на заемност. Во случај на 
сомневање за постоењето на заемност, објаснение дава со-
јузниот орган на управата надлежен за надворешни рабо-
ти. Во таков случај надлежниот орган ќе се обрати за об-
јаснение, преку соодветниот републички односно покраин-
ски или сојузен орган на управата надлежен за правосудни 
работи. 

(5) Домашните органи им укажуваат правна помош 
на странски органи на начинот предвиден во домашниот 
закон. Органот ќе је одбие правната помош ако се бара 
дејствие што му е противно на јавниот поредок. Дејствие-
то што е предмет на молбата од странскиот орган може 
да се изврши и на начин што го бара странскиот орган, 
ако таквата постапка не му е спротивна на јавниот поре-
док. 

(6) Ако со меѓународни договори не е предвидена 
можност за непосредно општење со странски органи, ор-
ганите општат со странските органи преку сојузниот ор-
ган на управата надлежен за надворешни работи. 
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7. Изземање 

Член 43 
Службеното лице што е овластено да решава или да 

извршува одделни дејствија во постапката, ќе се изземе од 
работа во предметот: 

1) ако во предметот во кој се води постапката е стран-
ка, соовластеник односно сообврзник, сведок* вештак, по-
лномошник или законски застапник на странката; 

2) ако со странката, со застапникот или со полно-
мошникот на странката е роднина по крв во права линија, 
а во странична линија до четвртиот степен заклучно, бра-
чен другар или роднина по жена, до вториот степен за-
клучно, па и тогаш кога бракот престанал; 

3) ако со странката, со застапникот или со полно-
( ] мошникот на странката е во однос на старател, усвоител, 

усвоеник или хранител; 
9 4) ако во првостепената постапка учествувало во во-

дењето на постапката или во донесувањето на решението. 

Член 43 
Службено лице кое би требало да решава во опреде-

лена управна работа или да изврши некое дејствие во по-
стапката, штом ќе узнае дека постои некоја од причините 
за изземање од член 42 на овој закон, должно е да ја преки-
не секоја натамошна работа врз предметот и за тоа да го 
извести органот надлежен за решавање за изземањето. 
Ако службеното лице смета дека постојат други околнос-
ти кои го оправдуваат неговото изземање, за тоа ќе го из-
вести истиот орган, не прекинувајќи ја работата. 

Член 44 
(1) Странката може да бара изземање на службеното 

лице од причините наведени во член 42 на овој закон, како 
и кога постојат други околности кои ја доведуваат во сом-
невање неговата непристрасност. Во своето барање стран-
ката мора да ги наведе околностите поради кои смета дека 
постои некоја од причините за изземање. 

(2) Службеното лице за кое странката барала иззема-
ње од некоЈа од причините наведени во член 42 на овој за-
кон не може до донесувањето на заклучокот за ова бара-
ње да врши никакви дејствија во постапката, освен оние 
што не трпат одлагање. 

Член 45 
(1) За изземање на службено лице на сојузен орган од-

лучува функционерот кој раководи со тој орган. 
(2) За изземање на функционер кој раководи со соју-

зен орган на управата одлучува Сојузниот извршен совет. 
(3) За изземање на службено лице односно на функци-

онер кој раководи со републички, покраински орган, од-
носно со општински орган или орган на градска или на ре-
гионална заедница одлучува органот определен со пропис 
на соодветната општествено-политичка заедница. 

(4) За изземање се одлучува со заклучок. 

Член 46 

(1) Во заклучокот за изземање ќе се определи службе-
но лице кое ќе решава, односно ќе врши одделни дејствија 
во постапката во врска со предметот во кој е определено 
изземањето. 

(2) Против заклучокот со кој се определува изземање-
то не е допуштена жалба. 

Член 47 
(1) Одредбите на овој закон за изземањето согласно 

се применуваат и врз членовите на сојузните колегијални 
органи. 

(2) Заклучокот за изземање на член на сојузен колеги-
јален орган го донесува тој орган. 

Член 48 
(1) Одредбите на овој закон за изземање согласно се 

применуваат и врз записничарот. 
(2) Заклучокот за изземање на записничарот го доне-

сува службеното лице што ја води постапката. 

Г л а в а I I I 

СТРАНКАТА И НЕЈЗИНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ 

1. Странка 

Член 49 
Странка е лицето по чие барање е поведена постапка-

та или против кое се води постапката, или кое заради за-
штита на своите права или интереси има право да учес-
твува во постапката. 

Член 50 
(1) Странка во управната постапка може да биде се-

кое физичко и правно лице. 
(2) Државни органи, деловна единица на самоуправ-

ната организација и заедница, населба, група лица и др. 
кои немаат СВОЈСТВО на правно лице, можат да бидат 
странки ако можат да бидат носители на правата и об-
врските за кои се решава во управната постапка. 

(3) Странка може да биде и синдикална организација, 
ако управната постапка се однесува на некакво право или 
правен интерес на работниците во организациите на 
здружен труд и на работните луѓе во други самоуправни 
организации и заедници. 

Член 51 
(1) Самоуправна организација и заедница, општестве-

на организација и здружение на граѓани што според само-
управниот општ акт имаат задача да штитат определени 
права и интереси на своите членови, можат по согласност 
на својот член, од негово име да поднесат барање што се 
однесува на такви права и интереси, како и да стапат во 
веќе поведената постапка со сите права на странка. 

(2) Ако со самоуправниот општ акт на самоуправна-
та организација и заедница е предвидено, самоуправната 
организација односно заедница може да го застапува ра-
ботникот на негово барање. 

Член 52 
(1) Ако јавниот обвинител, јавниот правобранител, 

други државни органи и општествениот правобранител на 
самоуправувањето со закон се овластени во управната по-
стапка да ги застапуваат општествените интереси, имаат 
во границите на овластувањата, права и должности на 
странка. 

(2) Органите од став 1 на овој член во управната по-
стапка не можат да имаат пошироки овластувања отколку 
што ги имаат странките, освен ако такви овластувања им 
се дадени со закон. 

2. Процесна способност и законски застапник 

Член 53 
(1) Странка која е наполно деловно способна може са-

ма да ги врши дејствијата во постапката (процесна спо-
собност). 

(2) За процесно неспособно лице дејствијата во по-
стапката ги врши неговиот законски застапник. Законски-
от застапник се определува врз основа на закон или со акт 
на надлежниот државен орган донесен врз основа на за-
кон. 

(3) Правно лице ги врши дејствијата на постапката 
преку својот претставник односно законски застапник. 
Претставникот односно законскиот застапник на правно-
то лице се определува со самоуправниот општ акт ако не е 
определен со закон или со акт на надлежниот државен ор-
ган донесен врз основа на закон. 

(4) Државниот орган ги врши дејствијата во постап-
ката преку претставникот определен со закон, деловна 
единица на самоуправна организација или заедница - пре-
ку лицето кое раководи со работата на деловната единица, 
а населби, односно групи лица кои немаат својство на 
правно лице - преку лице што ќе го определат, ако со по-
себни прописи не е определено поинаку. 

(5) Кога органот што ја води постапката ќе установи 
дека законскиот застапник на лице под старателство не 
покажува потребно внимание во застапувањето, за тоа ќе 
го извести органот за старателство. 
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Член 54 
(1) Во текот на целата постапка органот по службена 

должност ќе внимава дали лицето што се појавува како 
странка може да биде странка во постапкта и дали стран-
ката ја застапува нејзиниот законски застапник. 

2) Ако во текот на постапката настапи смрт на стран-
ката, постапката може да се запре или продолжи, зависно 
од природата на управната работа која е предмет на по-
стапката. Ако според природата на работата постапката 
не може да се продолжи, органот ќе ја запре постапката со 
заклучок против кој е допуштена посебна жалба. 

3. Привремен застапник 

Член 55 
(1) Ако процесно неспособна странка нема законски 

застапник, или некое дејствие треба да се преземе против 
лице чие престојувалиште не е познато, а кое нема полно-
мошник, органот што ја води постапката на таквата 
странка ќе и постави привремен застапник ако тоа го бара 
итноста на предметот, а постапката мора да се спроведе. 
Овој орган веднаш за тоа ќе го извести органот за стара-
телство, а ако привремен застапник му е поставен на лице 
чие престојувалиште не е познато, својот заклучок ќе го 
објави на вообичаениот начин. 

(2) Ако самоуправна организација или заедница нема 
законски застапник, претставник ниту полномошник, ор-
ганот што ја води постапката, под условите од став 1 на 
овој член, ќе и постави на таквата странка привремен за-
стапник, по правило, од редот на службените лица на са-
моуправната организација односно заедница, и за тоа без 
одлагање ќе ја извести организацијата односно заедница-
та. 

(3) На начинот предвиден во ст. 1 и 2 на овој член ќе 
се постави привремен застапник и кога треба да се изврши 
дејствие кое не може да се одложи* а странката односно 
нејзиниот полномошник или застапник не е можно навре-
мено да се повика. За тоа странката, полномошникот или 
застапникот ќе се известат веднаш. 

(4) Поставеното лице е должно да го прими застапу-
вањето, а застапувањето може да го одбие само од причи-
ните кои се предвидени со посебни прописи. Привремени-
от застапник учествува само во постапката за која изреч-
но е поставен, и тоа додека не се појави законскиот застап-
ник или претставникот односно самата странка или нејзи-
ниот полномошник. 

/ 4. Заеднички претставник 

Член 56 
(1) Две или повеќе странки можат, ако со посебен 

пропис не е определено поинаку, во ист предмет да иста-
пуваат заеднички. Во таков случај тие се должни да назна-
чат кој од нив ќе истапува како нивни заеднички претстав-
ник, или да постават заеднички полномошник. 

(2) Органот што ја води постапката може ако тоа не 
го забранува посебен правен пропис, на странките кои 
учествуваат во постапката со идентични барања со заклу-
чок да им определи во определен рок да назначат кој по-
меѓу нив ќе ги претставува, или да постават заеднички по-
лномошник. Ако странките не постапат по таквиот заклу-
чок, тоа може да го определи самиот орган што ја води 
постапката, во кој случај заедничкиот преставник односно 
полномошник го задржува тоа својство додека странки-
те не постават друг. Против таквиот заклучок странките 
имаат право на посебна жалба, но жалбата не го одлага из-
вршувањето. 

(3) И во случај на определувале на заеднички пре-
тставник односно полномошник, секоја странка задржува 
право да истапува како странка во постапката, да дава из-
јави и самостојно да изјавува жалби и да користи други 
правни средства. 

5. Полномошник 

Член 57 
(1) Странката односно нејзиниот законски застапник 

може да определи полномошник што ќе ја застапува во 
постапката, освен во дејствијата во кои е потребно самата 
странка да дава изјави. 

(2) Дејствијата во постапката што ги презема полно-
мошникот во границите на полномошното имаат исто 
правно дејство како да ги презела самата странка. 

(3) И покрај полномошникот, самата странка може 
да дава изјави, а овие од неа можат да се бараат и непос-
редно. 

(4) Странката што е присутна кога нејзиниот полно-
мошник дава усна изјава, може непосредно по дадената 
изјава да ја измени или отповика изјавата на својот полно-
мошник. Ако во писмените или усните изјави кои се одне-
суваат на фактите постои несогласност помеѓу изјавите на 
странката и на нејзиниот полномошник, органот што ја 
води постапката ќе ги цени обете изјави во смисла на член 
9 од овој закон. 

Член 58 
(1) Полномошник може да биде секое лице кое е на-

полно деловно способно, освен лица кои се занимаваат со 
надриписарство. 

(2) Ако како полномошник се појави лице кое се зани-
мава со надриписарство, органот на таквото лице ќе му го 
одземе натамошното застапување и за тоа веднаш ќа ја из-
вести странката. 

(3) Против заклучокот за одземање на застапувањето 
може да се изјави посебна жалба која не го одлага извршу-
вањето на заклучокот. 

Член 59 
(1) Полномошното може да се даде писмено или усно 

на записник. За усното полномошно ќе се стави забелешка 
во списот на предметот. 

(2) Странка што не е писмена или не е во состојба да 
се потпише наместо потпис на писменото полномошно ќе 
го стави отпечатокот на показалецот. Ако полномошно 
му се издава на лице кое не е адвокат, потребно е и присус-
тво на двајца сведоци кои ќе се потпишат на полномошно-
то. 

(3) По исклучок, службеното лице што ја води по-
стапката или врши одделни дејствија во постапката може 
да допушти од името на странката, како нејзини полно-
мошници, да извршат определено дејствие без полномош-
но членовите на нејзиното семејство или домаќинство, ли-
ца во рботен однос со неа или функционери, ако се работи 
за познати лица и ако нема сомневање за постоењето и 
обемот на полномошното. Ако такво лице поставува бара-
ње за поведување на постапка или во текот на постапката 
дава изјава спротивна на поранешната изјава на странка-
та, од него ќе се побара во определен рок дополнително да 
поднесе полномошно. 

Член 60 
(1) Ако полномошното е дадено во форма на приват-

на исправа, па се посомнева во неговата вистинитост, 
може да се нареди да се поднесе заверено полномошно. 

(2) Правилноста на полномошното се испитува по 
службена должност, а недостатоците на писменото полно-
мошно се отстрануваат согласно со одредбата на член 68 
од овој закон, при што службеното лице што ја води по-
стапката може да му допушти на полномошникот со неу-
редно полномошно да ги изврши итните дејствија во по-
стапката. 

Член 61 _ 
(1) За содржината и обемот на полномошното се ме-

родавни одредбите на полномошното. Полномошно може 
да се даде за целата постапка или само за одделни дејстви-
ја, а може и временски да се ограничи. 

(2) Полномошното не престанува со смртта на стран-
ката, со загубување на нејзината процесна способност или 
со промена на нејзиниот законски застапник, но правниот 
следнбеник на странката односно нејзиниот нов законски 
застапник може да го отповика поранешното полномош-
но. 

(3) Врз прашањата во врска со полномошното кои не 
се уредени со одредбите на овој закон согласно ќе се при-
менуваат одредбите на Законот за процесната постапка. 

Член 62 "" 
Одредбите на овој закон кои се однесуваат на стран-

ките, важат согласно и за нивните законски застапници, 
полномошници, привремени застапници и заеднички пре-
тставници. 
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У Член 63 
(1) На странката ќе и се дозволи во работите за кои се 

бара стручно познавање на прашањата во врска со пред-
метот на постапката да доведе стручно лице кое ќе и дава 
известувања и совети (стручен помагач). Ова лице не ја за-
стапува странката. 

(2) Странката не може да доведе како стручен пома-
гач лице кое не е деловно способно или кое се занимава со 
надриписарство. 

Г л а в а IV 

/ ОПШТЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ И СТРАНКИТЕ 

1. Поднесоци 

Член 64 
(1) Под поднесоци се подразбираат барања, обрасци 

кои се користат за автоматска обработка на податоци, 
предлози, пријави, молби, жалби, приговори и други сооп-
штенија со кои поединци или правни лица односно орга-
низации се обраќаат до органите. 

(2) Поднесоците по правило се предаваат непосредно 
или се испраќаат по пошта писмено, или усно се соопшту-
ваат на записник, а можат, ако не е пропишано поинаку, 
да се изјавуваат и телеграфски. Кратки и итни соопштени-
ја можат да се даваат и телефонски, ако според природата 
на работата е тоа можно. 

^ Член 65 
Поднесокот му се предава на органот надлежен за 

прием на поднесокот, а може да се предаде секој работен 
ден во текот ка работното време. За усните поднесоци 
што нб ое сврзани со рок или инаку не се неодложни, може 
да се одредот да се предаваат само во определени часови 
во текот на работното време. Времето за предавање на 
вакви поднесоци го објавува секој орган во своите просто-
рии на видно место. 

• Член бб 
(1) Органот што е надлежен за прием на поднесокот 

односно на усното соопштение е должен да го прими под-
несокот што му се предава односно да го земе на записник 
усното соопштение. 

(2) Службеното лице што ќе го прими поднесокот е 
должно и на усно барање од подносителот да му го по-
тврди приемот на поднесокот. За оваа потврда не се плаќа 
такса. 

(3) Ако органот не е надлежен за прием на писмениот 
поднесок односно на соопштението на записник, службе-
ното лице на овој орган ќе го предупреди на тоа подноси-
телот и ќе го упати до органот надлежен за прием. Ако 
подносителот и покрај тоа бара неговиот поднесок да се 
прими, службеното лице е должно да го прими таквиот 

4 поднесок односно усно соопштение. Ако органот најде де-
ка не е надлежен за работа по таквиот поднесок, ќе донесе 
заклучок со кој ќе го отфрли поднесокот поради ненад-
лежност. 

(4) Кога органот ќе добие по пошта поднесок за чиј 
прием не е надлежен, а е несомнено кој орган е надлежен 
за прием, без одлагање поднесокот ќе му го испрати на 
надлежниот орган односно на судот и за тоа ќе ја извести 
странката. Ако органот што го добил поднесокот не може 
да утврди кој орган е надлежен за работа по поднесокот, 
без одлагање ќе донесе заклучок со кој ќе го отфрли подне-
сокот поради ненадлежност и заклучокот веднаш ќе го до-
стави до странката. 

(5) Против заклучокот донесен според ст. 3 и 4 на 
овој член е допуштена посебна жалба. 

(6) Ако органот добие по пошта тужба за поведување 
на управен спор, без одлагање тужбата ќе ја достави до 
надлежниот суд, за што ќе го извести подносителот на 
тужбата. 

У Член 67 
(1) Поденсокот мора да биде разбирлив и да содржи 

што е потребно за да може да се постапува по него. Тој 
особено треба да содржи: означување на органот до кој се 
упати**'* уг\\ ГА ОП*»ОГНО пг>етт-

лог, КОЈ е застапник или полномошник ако го има, како и 
име и презиме и престојувалиште (адреса) на подносите-
лот, односно на застапникот или на полномошникот. 

(2) Подносителот е должен своерачно да го потпише 
поднесокот. По исклучок, поднесокот може да го потпише 
наместо подносителот неговиот брачен другар, некој од 
неговите родители, синот или ќерката, или адвокатот кој 
по овластување на странката го составил поднесокот. Ли-
цето што го потпишало подносителот е должно на подне-' 
сокот да го потпии1е своето име и да ја стави својата адре-
са. 

(3) Ако подносителот е неписмен или не е во состојба 
да се потпише, ќе го потпише друго писмено лице, кое ќе 
го потпише и своето име и адреса. 

Член 68 
(1) Ако поднесокот содржи некој формален недоста-

ток што го спречува постапувањето по поднесокот, или 
поднесокот е неразбирлив или нецелосен, не може само 
поради тоа да биде отфрлен. Органот што примил таков 
поднесок ќе направи се што треба недостатоците да се от-
странат и на подносителот ќе му определи рок во кој е 
должен да го стори тоа. Ова може да му се соопшти на 
подносителот по телефон, а и усно ако подносителот се за-
тече кај органот кој ова го соопштува. За стореното сооп-
штение органот ќе стави забелешка на списот. 

(2) Ако подносителот ги отстрани неодстатоците во 
определениот рок, ќе се смета дека поднесокот бил од по-
четокот уреден. Ако подносителот не ги отстрани недоста-
тоците во определениот рок, па поради тоа не мЈ)же да се 
постапува по поднесокот, ќе се смета дека поднесокот не е 
ни поднесен. За тоа органот ќе донесе заклучок против кој 
може да се изјави посебна жалба. На оваа последица под-
носителот особено ќе се предупреди во поканата за ис-
правка на поднесокот. 

(3) Кога поднесокот е испратен телеграфски или е 
примено телефонско соопштение, па се посомнева дека 
поднесокот го поднело лицето чие име е означено на те-
леграфскиот поднесок, односно дека потекнува од лице 
кое при телефонското соопштение го кажало своето име, 
надлежниот орган ќе поведе постапка за утврдување на 
овие факти, па ако Деодстатоците не се отстранат, ќе по-
стапи на начинот пропишан во став 2 на ОВОЈ член. 

Член 69 
Ако поднесокот содржи повеќе барања кои мораат да 

се решаваат одвоено, органот што ќе го прими поднесо-
кот ќе ги земе во решавање барањата за чие решавање е 
надлежен, а со другите барања ќе постапи во смисла на 
член бб став 4 на овој закон. 

2. Повикување 

Член 70 
(1) Оргв#бтТ1ѓБр ја води постапката е овластен да го 

повикува лицето чие) присуство во постапката е потребно, 
а ибе престојува на ̂ неговото подрачје. По правило, пови-

ј а њ е не може да/се врши заради доставување на писме-
ни отправки од Ј^ешенија и заклучоци, или заради сооп-
штенија што можат да се извршат по пошта и на друг 

Ргачин што^егпопогоден за лицето на кое соопштението 
т р е б а л а - ^ се направи. 

(2) По исклучок, на усна расправа може да биде пови-
кано лице што престојува надвор од подрачјето на орга-
нот што ја води постапката, ако со тоа постапката се за-
брзува или се олеснува, а доаѓањето не предизвикува пого-
леми трошоци или поголемо денгубење за повиканиот. 

(3) Повикуваниот се врши со писмена покана, ако со 
посебни прописи не е предвиден друг начин на повикува-
ње. 

Член 71 
(1) Во писмената покана ќе се означи називот на орга-

нот кој повикува, името и презимето и адресата на лицето 
што се повикува, местото, денот, а кога е тоа можно и ча-
сот на доаѓањето на повиканиот, предметот поради кој се 
повикува и во кое својство (како странка, сведок, вештак 
ити.), а потоа и кои помошни и доказни средства повика-
ниот треба да ги земе со себе. Во поканата мора да се наве-
ГТА ТТЧТ* Р О ^ ^ Н О Т О дине ? д о ^ н о да доИе лично итти 
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може да испрати полномошник што ќе го застапува, а по-
тоа ќе се предупреди дека во случај на спреченост да се 
одзове на поканата е должно да го извести органот што ја 
издал поканата. Повиканиот исто така ќе се предупреди 
на последиците ако не се одзове на поканата, или не извес-
ти дека е спречен да дојде. 

(2) Во поканата за усна расправа странката може да 
се повика да поднесе писмени и други докази, а може да се 
предупреди и дека може да доведе сведоци на кои има на-
мера да се повика. 

(3) Кога тоа го допушта природата на работата, 
може да му се остави на волја на повиканото лице наместо 
лично доаѓање да предаде до определен ден потребна пис-
мена изјава. 

' Член 72 
(1) При повикувањето органот ќе води сметка лицето 

чие присуство е потребно да се повика да дојде во време 
кое најмалку ќе го попречува повиканиот во вршењето на 
неговата редовна работа. 

(2) Никој не може да биде повикан да дојде во текот 
на ноќта, освен ако се работи за итни и неодложни мерки. 

^ Член 73 
(1) Повиканото лице е должно да се одзове на покана-

та. 
(2) Ако повиканото лице поради болест или некоја 

друга оправдана причина е спречено да дојде, должно е 
веднаш по приемот на поканата за тоа да го извести орга-
нот што ја издал поканата, а ако причината за спреченост 
настанала подоцна, тоагш веднаш по узнавањето на таа 
причина. 

(3) Ако лицето на кое поканата лично му е доставена 
{член 87) не се одзове на поканата, а изостанокот не го оп-
равда, може да биде приведено, а покрај тоа и казнето со 
парична казна до 500 динари. Овие мерки ќе се применат 
само ако во поканата било означено дека тие ќе се приме-
нат. Ако поради неоправданиот изостанок на повиканото 
лице настанале трошоци во постапката, може да се опре-
дели тие трошоци да ги поднесува лицето што изостана-
ло. Заклучокот за приведување, за изрекување на казна 
или за плаќање на трошоците, го донесува служеното ли-
це што ја води постапката во согласност со службеното 
лице овластено за решавање на работата, а кај замолениот 
орган - во согласност со старешината на тој орган, однос-
но со службеното лице овластено за решавање во слични 
работи. Против овој заклучок е допуштена посебна жалба. 

(4) Ако на поканата не се одзвало воено лице или 
службеник на милицијата, органот ќе се обрати до коман-
дата на тоа лице со барање тоа да се доведе, а може и да го 
казни според став 3 на овој член односно да определи да 
ги поднесува трошоците. 

3. Записник 

Член 74 
(1) За усна расправа или за друго поважно дејствие во 

постапката, како и за поважни усни изјави на странките 
или на трети лица во постапката, се составува записник. 

(2) За помалку важни дејствија и изјави на странките 
и на трети лица што немаат суштествено влијание врз ре-
шението на работата, за управувањето со текот на постап-
ката, за соопштенијата, за службените забележувања, ус-
ните упатства и наоди, како и за околностите што се одне-
суваат само на внатрешната работа на органот кај кого се 
води постапката, по правило, нема да се составува запис-
ник туку на самиот спис ќе се стави забелешка што ја по-
тврдува службеното лице што ја ставило, со означување 
на датумот. Не мора да се составува записник ни за оние 
усни барања на странката за кои се одлучува по скратена 
постапка, а кои се задоволуваат, туку таквите барања 
можат само да се евидентираат на пропишан начин (член 
297 став 3). 

Член 75 
(1) Во записникот се внесува: називот на органот што 

го врши дејствието, местото каде што се врши дејствието, 
денот и часот кога се врши предметот во кој тоа се врши и 
имињата на службените л1?Ц&, на присутните странки и на 
нивните застапници или полномошници. 

(2) Записникот треба да ги содржи то^но и кратко те-
кот и содржината во постапката на извршеното дејствие и 
на дадените изјави. Притоа записникот треба да се огра-
ничи на она што се однесува на самата работа што е пред-
мет на постапката. Во записникот се наведуваат сите ис-
прави што на усната расправа се употребени за која и да е 
цел. По потреба, овие исправи се прилагаат кон записни-
кот. 

(3) Изјавите на странките, на сведоците, на вештаци-
те и на другите лица што учествуваат во постапката, а кои 
се од значење за донесувањето на решението, се запишува-
ат во записникот што поточно, а по потреба и со нивни 
зборови. Во записникот се запишуваат и сите заклучоци 
што ќе се донесат во текот на дејствието. 

(4) Ако некое сослушување се врши преку толкувач, 
ќе се означи на кој јазик зборувал сослушаниот и кој бил 
толкувач. 

(5) Записникот се води во текот на вршењето на 
службеното дејствие. Ако дејствието не може да се заврши 
истиот ден, ќе се внесе секој ден посебно во истиот запис-
ник она што е сработено тој ден и ова прописно ќе се пот-
пише. 

(6) Ако дејствието за кое се води записник не можело 
да се изврши без прекин, во записникот ќе се означи дека 
имало прекин. 

(7) Ако во текот на дејствието се изработени или при-
бавени планови, скици, цртежи, фотографии и слично на 
тоа, ќе се заверат и ќе се приклучат кон записникот. 

(8) Со прописи може да се определи дека записникот 
во определени работи може да се води во вид на книга или 
на други средства за евиденција. 

Член 76 
(1) Записникот мора да биде воден уредно и во него 

ништо не смее да се брише. Местата што се прецртани до 
заклучувањето на записникот мораат да останат читливи, 
и нив ги заверува со својот потпис службеното лице што 
раководи со дејствието на постапката. 

(2) Во веќе потпишаниот записник не смее ништо да 
се додава ниту да се менува. Дополнение во веќе заклучен 
записник се внесува во додаток кон записникот. 

Член 77 
(1) Пред заклучувањето записникот ќе им се прочита 

на сослушаните лица и на другите лица што учествуваат 
во дејствието на постапката. Овие лица имаат право и са-
ми да го прегледуваат записникот и да ставаат свои забе-
лешки. На крајот на записникот ќе се наведе дека записни-
кот е прочитан и дека не се ставени никакви забелешки, 
или ако се ставени, накратко ќе се запише содржината на 
забелешките. Потоа записникот ќе го потпише .пилето 
што учестувало во дејствието, а на к р а ј о в е го завари 
службеното лице што раководело со дејствието, како и за-
писничарот ако таков имало. 

(2) Ако записникот содржи сослушување на повеќе 
лица, секое од нив ќе се потпише под оној дел од записни-
кот каде што е запишана неговата изјава. 

(3) Ако се вршени соочувања, делот од записникот за 
тоа ќе го потпишат лицата што се соочени. 

(4) Ако записникот се состои од повеќе листови, тие 
ќе се означат со редни броеви, секој лист на крајот ќе го за-
вери со својот потпис службеното лице кое раководи со 
дејствието на постапката и лицето чија изјава е запишана 
на крајот на листот. 

(5) Дополненијата на веќе заклучениот записник по-
вторно ќе се потпишат и заверат. 

(6) Ако лицето што треба да го потпише записникот 
не е писмено или не може да пишува, ќе го потпише едно 
писмено лице кое ќе го стави и својот потпис. Ова не може 
да биде службеното лице што радо води со дејствието на 
постапката, ниту записничарот. 

(7) Ако некое лице не сака да го потпише записникот 
или си отиде пред заклучувањето на записникот, тоа ќе се 
запише во записникот и ќе се наведе причината поради ко-
ја потписот не р даден. 

Член 78 
(1) Записникот составен согласно со одредбите на 

член 77 од овој закон е јавна исправа. Записникот е доказ 
за текот и содржината на дејствието на постапката и на 
дадените изјави, освен оние делови од записникот на кои 
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сослушаното лице ставило забелешка дека не се правилно 
составени. 

(2) Дозволено е да се докажува неточност на записни-
кот. 
^ Член 79 

(1) Кога во управната постпка решава колегијален 
орган, за советувањето и гласањето се составува посебен 
записник. Кога во постапката по жалба едногласно е одлу-
чено, не мора да се составува записник за советувањето и 
гласањето, туку за тоа може да се стави само забелешка на 
списот. 

(2) Во записникот за советувањето и гласањето се за-
пишува, покрај податоците за личниот состав на колеги-
јалниот орган, означување на предметот што е во праша-
ње и кратка содржина на она што е решено, како и одвое-
ните мислења ако ги имадо. Овој записник го потпишува 
лицето што претседава и записничарот. 

(3) Кога во управната постапка решава собрание на 
општествено-политичка заедница или негов колегијален 
извршен орган нема да се води посебен записник за сове-
тувањето и гласањето, туку заклучокот донесен во управ-
ната работа ќе се внесе во записникот како и другите за-
клучоци на тие органи. 

4. Разгледување на списите и известување за текот на по* 
стапката 

Член 80 
(1) Странките имаат право да ги разгледуваат списи-

те на предметот и на свој трошок да ги препишат потреб-
ните списи. Разгледувањето и препишувањето на списите 
се врши под надзор на определено службено лице. 

(2) Право да ги разгледува списите и на свој трошок 
да препише одделни списи има и секое друго лице што ќе 
го стори веројатен својот правен интерес за тоа, како и оп-
штествените организации и стручните здруженија, ако за 
тоа постои оправдан интерес. 

(5) Барањето за разгледување и препишување на спи-
сите може да се стави и усно. Органот може да бара од ли-
цето од претходниот став писмено или усно на записник 
да го образложи постоењето на својот правен интерес. 

(4) Не можат да се разгледуваат ниту да се препишу-
ваат: записникот за советувањето и гласањето, службени-
те реферати и нацртите на решенијата, како ни другите 
спаси што се водат како доверливи, ако со тоа би можела 
да се осуети целта на постапката, или ако тоа му се проти-
ви на јавниот интерес или на оправдан интерес на една 
странка или на трети лица. 

(5) Странката и секое друго лице што ќе го стори ве-
ројатен својот правен интерес во предметот, како и заин-
тересираните државни органи, имаат право да се известу-
ваат за текот на постапката. 

. (6) Против одбивање на барањата од претходните 
ставови допуштена е посебна жалба и кога заклучокот не е 
издаден писмено. Жалба може да се изјави в е д н а ш ^ 

Г л а в а V 

ДОСТАВУВАЊЕ 

1. Начин на доставување 

Член 81 
(1) Доставувањето на писменото (поканата, решение-

то, заклучоците и на другите службени списи) се врши, по 
правило, така што писменото му се предава на лицето на 
кое му е наменето. 

(2) Доставувањето се врши по пошта или го врши ор-
ганот преку свое службено лице. Лицето на кое писменото 
треба да му се достави може да биде повикано заради при-
ем само по исклучок, кога тоа го бара природата или зна-
чењето на писменото што треба да се врачи. 

(3) Начинот на доставувањето го определува органот 
чие писмено се доставува. 

Член 82 
(1) Доставувањето се врши само во работен ден, и тоа 

дење. 
(2) Органот чие писмено треба да се достави може од 

особено важни причини да определи доставувањето да се 

изврши и во недела или на ден на државен празник, а и но-
ќе ако тоа е неодложно потребно. 

(3) Доставувањето по пошта може да се врши и во не-
дела и на ден на државен празник. 

Член 83 
(1) Доставувањето се врши, по правило, во стан, во 

деловна просторија или во работилница каде што е врабо-
тено лицето на кое треба да му се изврши доставувањето, 
а на адвокат во неговата адвокатска канцеларија. 

(2) Доставувањето може да се изврши и надвор од 
просториите наведени во став 1 на овој член, а#о лицето 
на кое му се врши доставувањето се согласи да го прими 
писменото што се доставува, а ако такви простории нема, 
на такво лице може да му се изврши доставување секаде 
каде што ќе се затече тоа. 

2. Посредно доставување 

Член 84 
(1) Кога лицето на кое треба да му се изврши доставу-

вање не ќе се затече во својот стан, доставувањето се врши 
со предавање на писменото на некој од возрасните члено-
ви на неговото домаќинство, а ако не ќе се затечат ни тие, 
тогаш на настојникот на куќата или на соседот, ако тие се 
согласат со тоа. 

(2) Ако доставувањето се врши на работното место 
на лицето на кое писменото треба да му се достави, а тоа 
лице не ќе се затече тука, доставувањето може да му се из-
врши на лицето кое е вработено на истото работно место, 
ако тоа се согласи да го прими писменото. Доставувањето 
на адвокат може да се изврши и со предавањето на писме-
ното на лице вработено во адвокатската канцеларија. 

(3) Доставувањето според ст. 1 и 2 на овој член не 
може да му се изврши на лице што во истата постапка 
учествува со спротивен интерес. 

Член 85 
(1) Ако се утврди дека лицето на кое треба да му се 

изврши доставувањето е отсутно и дека лицата што се на-
ведени во член 84 на овој закон не можат писменото да му 
го предадат навреме, писменото ќе му се врати на органот 
што го издал, со назначување каде се наоѓа отсутниот. 

(2) Ако престојувалиштето на лицето на кое треба да 
му се изврши доставувањето и покрај истражувањето ос-
танало непознато, органот што го издал писменото ќе му 
постави на тоа лице привремен застапник во смисла на 
член 55 од овој закон и нему ќе му го предаде писменото. 

Член 86 
(1) Ако доставувањето не може да се изврши ни на на-

чинот пропишан во член 84 на овој закон, а не е утврдено 
дека лицето на кое треба да му се изврши доставувањето е 
отсутно, доставувачот ќе му го предаде писменото на над-
лежниот орган на општината на чие подрачје се наоѓа пре-
стојувалиштето на лицето на кое му се врши доставување-
то, или на поштата во местото на неговото престојува-
лиште, ако доставувањето се врши по пошта. На вратата 
од станот, од деловната просторија или од работилницата 
на лицето на кое треба да му се изврши доставувањето, 
доставувачот ќе закачи писмено соопштение каде се наоѓа 
писменото. На соопштението и на самото писмено што 
требало да се достави доставувачот ќе ја означи причина-
та за ваквото доставување, како и денот кога соопштение-
то го закачил на вратата, и ќе стави свој потпис. 

(2) Доставувањето се смета за извршено кога сооп-
штението е закачено на врата. Подоцнежното оштетување 
или уништување на ова соопштение нема влијание врз ис-
правноста на доставувањето. 

(3) За доставувањето извршено на начинот пропишан 
во став 1 на овој член ќе се извести органот што го наре-
дил доставувањето. 

3. Задолжително лично доставување 

Член 87 
(1) Доставувањето мора да му се изврши лично на ли-

цето на кое му е наменето писменото кога такво доставу-
вање е определено со овој закон или со друг пропис, кога 
од денот на доставувањето почнува да тече рок кој не 
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може да се продолжува, или кога тоа особено ќе го опреде-
ли органот што го наредил доставувањето. Се смета дека 
е извршено лично доставување на адвокат и со предавање 
на писменото на лице вработено во адвокатската канцела-
рија. 

(2) Кога лицето на кое доставувањето треба лично да 
му се изврши не ќе се затече во станот, деловната просто-
рија, работилницата или во адвокатската канцеларија не 
ќе се затече ни лице што е вработено во неа, доставувачот 
ќе се извести кога и на кое место може да го најде, па кај 
некое од лицата наведени во член 84 на овој закон ќе му 
остави писмено известување во определен ден и час да би-
де во својот стан односно на работното место заради при-
мање на писменото.Ако и по тоа доставувачот не го затече 
лицето на кое треба да му се изврши доставувањето, до-
ставувачот ќе постапи на начинот пропишан во член 86 на 
овој закон и тогаш се смета дека е извршено доставување-
то. 

(3) Со доставувањето на писменото до законскиот за-
стапник, до полномошникот или до полномошникот за 
примање на писмена (член 89), се смета дека доставување-
то и е извршено на самата странка. 

4. Посебни случаи на доставување 

а) Доставување до законскиот застапник и до полномош-
никот 

Член 88 
(1) Доставувањето до законскиот застапник или до 

полномошникот, ако странката ги има, се врши на начи-
нот пропишан во чл. 81 до 87 на овој закон. 

(2) Ако повеќе странки имаат заеднички законски за-
стапник или полномошник во ист предмет, доставување 
за сите нив се врши до тој законски застапник односно по-
лномошник. Ако странката има повеќе полномошници, 
доволно е доставување да се изврши само до еден од нив. 

б) Доставување до полномошникот за примање на писме-
на 

Член 89 
(1) Странката може да овласти определено лице до 

кое ќе се вршат сите доставувања за неа. Кога странката 
ќе го извести за тоа овластување органот што ја води по-
стапката, сите доставувања органот ќе ги врши до овој по-
лномошник (полномошник за примање на писмена). 

(2) Полномошникот за примање на писмената е 
должен секој акт да го испрати до странката без одлагање. 

(3) Ако непосредното доставување до странката, до 
полномошникот или до законскиот застапник значително 
би ја одолжувало постапката, службеното лице што ја во-
ди постапката може да и наложи на странката по опреде-
лен предмет, а во определен рок да постави во седиштето 
на органот полномошник за примање на писмена. Ако 
странката не постапи по овој налог, органот може да по-
стапи согласно со член 55 на овој закон. 

(4) Кога странката или нејзиниот законски застапник 
се наоѓаат во странство, а немаат полномошник во Југос-
лавија, при доставувањето на првото писмено ќе се пови-
каат во определен рок да постават полномошник или по-
лномошник за примање на писмена, и ќе се предупредат 
дека, ако во оставениот рок не постават полномошник, по 
службена должност ќе им се постави полномошник за при-
мање на писмена, односно привремен застапник. 

(5) Со доставувањето на писменото до полномошни-
кот за примање на писмена се смета дека доставувањето к 
е извршено на странката на која писменото требало да и 
биде доставено. 

Член 90 
(1) Кога повеќе странки Што во постапката заеднички 

учествуваат со идентични барања немаат заеднички по-
лномошник, должни се при првото дејствие во постапката 
да му пријават на органот заеднички полномошник за 
примање на писмена, по можност таков што живее во се-
диштето на органот. Додека не пријават заеднички полно-
мошник за примање на писмена, ќе се смета за таков по-
лномошник онаа странка помеѓу нив која на првиот заед-
нички поднесок прва е потпишана или означена. Ако на 
таков начин не може да се определи полномошник, 

службеното лице што ја води постапката може за полно-
мошник да ја определи која и да е од тие странки. Ако 
бројот на странките е голем или се од разни места, стран-
ките можат да пријават, а и самото службено лице може 
да определи повеќе такви полномошници и да означи која 
од странките секој од нив ќе ја застапува. 

(2) Заедничкиот полномошник за примање на писме-
на е должен без одлагање да ги извести сите странки за 
писменото што го примил за нив и да им овозможи да го 
прегледаат, препишат и заверат писменото што, по прави-
ло, тој треба да го чува. 

(3) Во писменото што се доставува до полномошни-
кот за примаање на писмена ќе се означат сите лица за кои 
се врши доставување. 

в) Доставување до државните органи, самоуправните ор-
ганизации и заедници 

Член 91 
(1) Доставувањето до државните органи, самоуправ-

ните организации и заедници се врши со предавање на 
писменото на службеното лице односно на лице определе-
но за примање на писмена, ако за одделни случаи не е про-
пишано поинаку. 

(2) Ако во постапката учествуваат деловни единици, 
населби, група лица и др. (член 50 став 2) доставување се 
врши со предавање на писменото на лицето што го опре-
делиле тие (член 53 став 4). 

(3) Ако доставувачот во определеното работно време 
не најде лице определено за примање на писмена, предава-
ње на писменото може да изврши на кое и да е лице врабо-
тено во тој орган односно организација, што ќе се затече 
во нивните простории. 

г) Доставување до други лида 
Член 92 

(1) До лицата и установите во странство, како и до 
лицата во земјата што уживаат дипломатска имунитет, 
доставувањето се врши преку сојузниот орган мц управата 
надлежен за надворешни работи ако со меѓународни дого-
вори не е определено поинаку. 

(2) До државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство доставуваме на наво-
ди од матичните книги, уверенија, потврди и на други пис-
мена издадени на барање од странката може да се ариш 
непосредно. Доставувањето на други писмена се врши 
преку дипломатските и конзуларните претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство. 

(3) До воените лица, до службениците на милицијата 
и до лицата вработени во сувоземниот, речниот, иомор-
скиот и воздушниот сообраќај доставување може да се 
врши и преку нивната команда односно органот иди орт« 
низацијата во кои се вработени. 

Член 93 
До лицата што се лишени од слобода доставувањето 

се врши преку управата на установата во која се наоѓаат. 

д) Доставување со јавно соопштение 
Член 94 

Ако се во прашање поголем број лица што на орга-
нот не му се познати или што не можат да се определат, 
доставувањето ќе се изврши преку јавно соопштение на 
огласната табла на органот што го издал писменото. Се 
смета дека доставувањето е извршено по истекот на 15 де-
на од денот на истакнувањето на соопштението на оглас-
ната табла, ако органот што го издал писменото не опре-
дели подолг рок. Покрај објавувањето на огласната табла, 
органот може соопштението да го објави и во весници, од-
носно во други средства за јавно информирање или на не-
кој друг вообичаен начин. 

ѓ) Одбивање на прием 
Член 95 

(1) Ако лицето до кое е упатено писменото односно 
возрасен член на неговото домаќинство без законска при-



Петок, 15 август 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 - Страна 1411 

чина одбие да го прими писменото или ако тоа го стори 
лице вработено во државен орган, во самоуправна органи-
зација или заедница или во адвокатска канцеларија, од-
носно ако тоа го стори лице што за приемот на писмена го 
определиле населбата, група лица и др. (член 50 став 2), 
доставувачот ќе го остави писменото во станот или во 
просторијата во која односното лице живее односно каде 
што е вработено, или писменото ќе го закачи на вратата 
од станот или просторијата. 

(2) Кога доставувањето е извршено на начинот пред-
виден во став 1 на овој член, доставувачот на доставница-
та ќе го забележи денот, часот и причината за одбивање на 
приемот, како и местото каде што го оставил писменото и 
со тоа се смета дека доставувањето е извршено. 

е) Промена на станот 

Член 96 
Ј(1) Кога странката или нејзиниот законски застапник 

во текот на постапката ќе го променат своето живеалиште 
или станот, тие се должни за тоа веднаш да го известат ор-
ганот што ја води постапката. 

(2) Ако тие не го сторат тоа, а доставувачот и покрај 
истражувањето не може да узнае каде се иселиле, органот 
ќе определи сите понатамошни доставувања во постапка-
та за таа странка да се вршат со закачување на писменото 
на огласната табла на органот што ја води постапката. 

(3) Доставувањето се смета како извршено по истекот 
на осум дена од денот на закачувањето на писменото на 
огласната табла на органот што ја води постапката. 

(4) Кога полномошникот односно полномошникот за 
примање на писмена во текот на постапката ќе го проме-
ни своето живеалиште или станот, а за тоа не ќе го извес-
ти органот што ја води постапката, доставувањето ќе се 
изврши како да не е ни поставен полномошник. 

5. Доставница ^ 

Член 97 
(1) Потврдата за извршеното доставување (доставни-

ца) ја потпишуваат примачот и доставувачот. Примачот 
на доставницата со букви сам ќе го означи денот на прие-
мот. 

(2) Ако примачот е неписмен или не може да се пот-
пише, доставувачот на доставницата ќе го означи негово-
то име и денот на предавањето и ќе стави забелешка зош-
то примачот не го ставил својот потпис. 

(3) Ако примачот одбие да ја потпише доставницата, 
доставувачот тоа ќе го забележи на доставницата и со бук-
ви ќе го испише денот на предавањето и со тоа се смета 
дека доставувањето е извршено. 

(4) Ако доставувањето му е извршено на некое од ли-
цата наведени во член 84 на овој закон, доставувачот ќе го 
означи на доставницата лицето на кое му е предадено пис-
меното и односот на тоа лице спрема лицето на кое треба-
ло да му се изврши доставувањето. 

(5) Ако доставувањето е извршено според член 86 на 
овој закон, на доставницата треба да се означи денот на 
извршеното соопштение, како и денот на предавањето на 
писменото на општинскиот орган односно на поштата. 

6. Грешки во доставувањето 

Член 98 
(1) Ако при доставувањето биде сторена грешка, ќе се 

смета дека доставувањето е извршено оној ден за кој ќе се 
утврди дека лицето на кое писменото му е наменето ствар-
но го добило тоа писмено. 

(2) Ако доставницата исчезнала, доставувањето може 
да се докажува и со други средства. 

Г л а в а VI јт 

РОКОВИ 

Член 99 
(1) За преземање на одделни дејствија во постапката 

можат да бидат определени рокови. 
(2) Ако роковите не се определени со закон или со 

друг пропис, нив ги определува, со оглед на околностите 
на случајот, службеното лице што ја води постапката. 

(3) Рокот што го определило службеното лице што ја 
води постапката, како и рокот определен со прописите за 
кој е предвидена можност за продолжување, може да се 
продолжи по молба од заинтересираното лице поднесена 
пред истекот на рокот, ако постојат оправдани причини за 
продолжување. 

Член 100 
(1) Роковите се сметаат на денови, месеци и години. 
(2) Кога рокот е определен по денови, денот во кој е 

извршено доставувањето или соопштението, односно во 
кој паѓа настанот од кој треба да се смета траењето на ро-
кот, не се засметува во рокот, туку за почеток на рокот се 
зема првиот нареден ден. Рокот што е определен по месе-
ци, односно по години се завршува со истекот на оној ден, 
месец односно година, кој по својот број му одговара на 
денот кога е извршено доставувањето или соопштението 
односно на денот во кој паѓа настанот од кој се смета тра-
ењето на рокот. Ако тој ден го нема во последниот месец, 
рокот се-зарршува победниот ден на тој месец. 

(3) Завршувањето на рокот може да се означи и со из-
весен календарски ден. 

Член 101 
(1) Почетокот и текот на роковите не го спречуваат 

неделните денови и деновите на државни празници. 
(2) Ако последниот ден на рокот паѓа во недела или 

на ден на државен празник, или во некој друг ден кога ор-
ганот кај кого треба да се преземе дејствие на постапката, 
не работи, рокот истекува со истекот на првиот нареден 
работен ден. 

Член 102 
(1) Поднесокот е поднесен во рокот ако пред да исте-

че рокот стигнал до органот на кој требало да му биде 
предаден. 

(2) Кога поднесокот е упатен препорачано по пошта 
или по телеграфски пат, денот на предавањето на поштата 
се смета како ден на предавањето на органот до кого е 
упатен. 

(3) За лица кои се наоѓаат во вооружените сили на 
СФРЈ денот на предавањето на поднесокот на воената 
единица односно на воената установа или на штабот се 
смета како ден на предавањето на органот до кого е упа-
тен. 

(4) За лица лишени од слобода, денот на предавањето 
на поднесокот до управата на установата во која се наоѓа-
ат, се смета како ден на предавањето на органот до кого е 
упатен. 

(5) Ако надлежниот орган го определил денот кога ќе 
се расправа за поднесокот што е должна да го поднесе 
странката, па ја повикал стрнаката да го достави поднесо-
кот до определениот ден, органот е должен да го земе во 
разгледување поднесокот што е примен пред почетокот на 
расправањето. 

Г л а в а V I I 
ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА 

Член 103 
(1) На сенката која од оправдани причини пропуш-

тила да изврши во рокот некое дејствие на постапката, и 
поради тоа пропуштање е исклучена од вршењето на ова 
дејствие, ќе и се дозволи по нејзин предлог, враќање во по-
ранешна состојба. 

(2) На предлог од странката која пропуштила во ро-
кот да го предаде поднесокот, ќе и се дозволи враќање во 
поранешна состојба и кога таа од незнаење или очигледен 
пропуст поднесокот навремено го испратила по пошта 
или непосредно му го предала на ненадлежен орган. 

(3) Враќање во поранешна состојба ќе се дозволи и во 
случај кога странката со очигледен пропуст го пречекори-
ла рокот, но поднесокот е сепак примен од надлежниот 
орган најдоцна за три дена по истекот на рокот, ако стран-
ката поради задоцнувањето би загубила некое право. 

Член 104 
(1) Странката е должна во предлогот за враќање во 

поранешна состојба да ги изнесе околностите поради кои 
била спречена во рокот да го изврши пропуштеното деј-
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последици од таквата мерка. Отстранувањето поради на-
рушување на редот или поради непристојност го изрекува 
службеното лице што раководи со дејствието на постапка-
та. 

(2) Ако врз основа на одредбата од став 1 на овој член 
биде остранета странка што нема полномошник, или ако 
биде отстранет полномошникот, чиј властодавец не е при-

^ еуген, службеното лице што раководи со дејствието на по-
т стапката ќе го повика лицето што се отстранува да поста-

ви свој полномошник. Ако повиканото лице не го стори 
тоа, службеното лице може да го одложи дејствието на 
трошок на лицето што одбило да постави свој полномош-
ник, а може и самото да му постави полномошник, ако е 
тоа потребно. Ваквиот полномошник може да застапува 
само во она дејствие на постапката од кое странката е от-
странета. 

ствие и тие околности да ги стори барем веројатни (член 
162). 

(2) Предлогот за враќање во поранешна состојба не 
може да се заснова врз околност што органот веќе порано 
ја оценил како недоволна за продолжување на рокот или 
за одлагање на расправата. 

(3) Ако враќање во поранешна состојба се бара пора-
ди тоа што е пропуштено да се поднесе некаков поднесок, 
кон предлогот треба да се приложи и тој поднесок. 

Член 105 
(1) Предлогот за враќање во поранешна состојба се 

поднесува во рок од осум дена сметајќи од денот кога пре-
станала причината што го предизвикала пропуштањето, а 
ако странката дури подоцна узнала за пропуштањето, то-
гаш од денот кога тоа го узнала. 

(2) По истекот на три месеци од денот на пропушта-
њето не може да се бара враќање во поранешна состојба. 

(3) Ако се пропушти рокот за барање на враќање, не 
може да се бара враќање поради пропуштањето на овој 
рок. 

Член 106 
(1) Предлогот за враќање во поранешна состојба се 

поднесува до органот при кој требало да се изврши про-
пуштеното дејствие. 

(2) За предлогот одлучува со заклучок органот при 
кој требало да се изврши пропуштеното дејствие. 

(3) Ненавремено поднесениот предлог ќе се отфрли 
без натамошна постапка. 

(4) Ако фактите врз кои се заснова предлогот се оп-
што познати, надлежниот орган може да одлучи за пред-
логот без изјаснување на противната странка. 

Член 107 
(1) Против заклучокот со кој се дозволува враќање во 

поранешна состојба не е допуштена жалба, освен ако враќ-
ањето е дозволено по предлог што е поднесен ненавреме-
но или е недопуштен (член 105 став 3). 

(2) Против заклучокот со кој е одбиен предлогот за 
враќање во поранешна состојба е допуштена посебна жал-
ба само ако заклучокот го донел првостепен орган. 

(3) Жалба не е допуштена против заклучокот за пред-
логот за враќање во поранешна состојба што го донел ор-
ганот надлежен за решавање во втор степен за главната 
работа. 

Член 108 
(1) Предлогот за враќање во поранешна состојба не 

го запира текот на постапката, но органот надлежен за од-
лучување за предлог може привремено да ја прекине по-
стапката додека заклучокот за предлогот не ќе стане коне-
чен. 

(2) Кога враќање во поранешна состојба е дозволено, 
постапката се враќа во онаа состојба во која се наоѓала 
пред пропуштањето, а се поништуваат сите решенија и за-
клучоци што ги донел органот во врска со пропуштањето. 

Г л а в а V I I I 

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ 

Член 109 
(1) Службеното лице што раководи со дејствието на 

постапката должно е да се грижи за одржување на редот 
при работата. 

(2) За таа цел службеното лице е овластено да ги опо-
менува лицата кои ја смеќаваат работата и да определува 
што е потребно за да се одржи редот. 

(3) Лицата кои присуствуваат на некое дејствие на по-
стапката не смеат да носат оружје или опасно орудие. 

Член 110 
(1) Лицето што и покрај опомената ја смеќава рабо-

тата или ќе направи непристојност при вршењето на деј-
ствието на постапката може да биде отстрането. Лицето 
што учествува во дејствието на постапката може да биде 
отстрането дури откако претходно било опоменато дека 
ќе биде отстрането и откако му биле предочени правните 

Член 111 
(1) Тој што во дејствието на постапката потешко ќе 

го наруши редот или ќе стори поголема непристојност, 
може, покрај отстранувањето, да се казни со парична каз-
на до 5.000 динари. 

(2) Оваа казна не ја исклучува кривичната или дис-
циплинската одговорност. 

(3) Со казна од став 1 на овој член може да биде каз-
нето и лице што со својот поднесок грубо ќе ги повреди 
обичаите на однесувањето спрема органот или службено-
то лице што ја води постапката. 

Член 112 
(1) Паричната казна поради дејствијата предвидени 

во член 111 став 1 на овој закон ја изрекува службеното ли-
це што раководи со дејствието на постапката, а поради 
дејствијата предвидени во член 111 став 3 - органот што ја 
води постапката. 

(2) Против заклучокот за казната може да се изјави 
посебна жалба. Жалбата против заклучокот за казната по-
ради нарушување на редот не го одлага извршувањето на 
казната. 

Г л а в а I X 

ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 

1. Трошоци на органот и на странките 

Член 113 
(1) Посебните издатоци во готови пари на органот 

што ја води постапката, како што се: патните трошоци на 
службените лица, издатоците за сведоци, вештаци, толку-
вачи, за увид, огласи и ел., а кои настанале со спроведува-
њето на постапката по некоја управна работа, паѓаат, по 
правило, на товар на оној што ја предизвикал целата по-
стапка. 

(2) К^салшцето што учествува во постапката по своја 
вина или Дрскост]ќе предизвика трошоци за одделни деј-
ствија во постапката, должно е да ги поднесува тие тро-
шоци. 

(3) Кога постапката што е поведена по службена 
дужност е завршена поволно за странката, трошоците на 
постапката ги поднесува државниот орган што ја повел 
постапката. 

Член 114 
(1) Секоја странка ги поднесува, по правило, сама 

своите трошоци предизвикани со постапката, како што се 
трошоците за доаѓање, денгуба, издатоците за такси, за 
правно застапување и стручно помагање. 

-(2) Кога во постапката учествуваат две или повеќе 
стрнаки со спротивни интереси, странката што ја предиз-
викала постапката, а на чија штета е завршена поплака-
та, должна е на спротивната странка да и ги надомести оп-
равданите трошоци што за оваа настанале со учествува-
њето во постапката. Ако во таков случај некоја од стран-
ките делумно успеала со своето барање, таа е должна на 
спротивната странка да и ги надомести трошоците сраз-
мерно на делот од своето барање со кој не успеала. Стран-
ката што од дрскост и предизвикала на спротивната 
странка трошоци во постапката, должна е на оваа да и ги 
надомести тие трошоци. 
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(3) Трошоците за правно застапување се надоместу-
ваат само во случаите кога таквото' застапување 
месгувалг самово случаитет^ггакво^в-аа^анување би-
ло нужно и оправдано. 

(4) Барањето за надомест на трошоците според од-
Дредбите од ст. 2 и 3 на овој член мора да биде ставено на 
време, така што органот што ја води постапката да може 
за него да одлучи во решението. Во спротивно, странката 
го губи правото на надомест на трошоците. Службеното 
лице што ја води постапката е должно за ова да ја предуп-
реди странката. 

(5) Секоја странка ги поднесува своите трошоци на 
постапката што е завршена со порамнување, ако во по-
рамнувањето не е определено поинаку. 

(6) Трошоците на странката и на друго лице во по-
стапката, предизвикани со постапката поведена по 
службена должност или во општ интерес, што странката 
односно друго лице во постапката не ги предизвикало со 
своето однесување, ги поднесува органот што је повел по-
стапката. 

Член 115 
Трошоците на постапката во врска со извршувањето 

ги поднесува извршеникот. Ако овие трошоци не можат 
да се наплатат од него ги поднесува странката по чиј пред-
лог е спроведено извршувањето. 

Член 116 
Ако постапката се поведува по барање од странката, 

а со сигурност може да се предвиди дека ќе предизвика по-
себни издатоци во готови пари (во врска со увидот, вешта-
чењето, доаѓањето на сведоци и ел.), органот што ја води 
постапката со заклучок може да определи странката од-
напред да положи потребен износ за покривање на тие 
трошоци. Ако странката не го положи тој износ во опреде-
лениот рок, органот може да се откаже од изведувањето 
на тие докази или да ја запре постапката, освен ако про-
должувањето на постапката го бара јавниот интерес. 

Члан 117 
(1) Во решението со кое се завршува постапката орга-

нот што го донесува решението определува кој ги подне-
сува трошоците на постапката, нивниот износ и на кого и 
во кој рок треба да му се исплатат. 

(2) Во решението мора посебно да се наведе дали овој 
што ги поднесува трошоците ќе треба да & ги надомести 
трошоците на другата странка (член 114. ст. 2 и 3). 

(3) Ако трошоците на постапката ги поднесуваат по-
веќе лица, трошоците помеѓу нив ќе се разделат на еднак-
ви делови, односно во соодветен сразмер. 

(4) Ако органот во решението не одлучи за трошоци-
те, ќе наведе дека за трошоците ќе донесе посебен заклу-
чок. 

Член 118 
(1) Сведоците, вештаците, толкувачите и службените 

лица имаат право на надомест на трошоците за патување, 
на издатоците предизвикани со престојот во местото, а 
ако за тоа време не им припаѓа заработка, имаат право 
уште и на надомест на загубената заработка. Покрај надо-
местот, вештаците и толкувачите имаат право и на посеб-
на награда. 

(2) Барањето за надомест односно за награда, свело-, 
ците, вештаците и толкувачите се должни да го постават 
при сослушувањето, толкувањето односно давањето на 
мислењето на вештакот. Во спротивно го губат тоа право. 
Службеното лице што ја води постапката е должно за ова 
да ги предупреди сведокот, вештакот или толкувачот. 

(3) Износот на надоместите го утврдува со посебен 
заклучок органот што ја води постапката, определувајќи 
кој е должен да ги плати и во кој рок. Против овој заклу-
чок е допуштена посебна жалба. Овој заклучок претставу-
ва основ за извршување. 

Член 119 
(1) Надоместите на трошоците, издатоците и на загу-

бената заработка на сведоците, вештаците и толкувачите 
односно посебните награди на вештаците и толкувачите, 
начинот на наплата и исплата на тие надомести и награ-
ди, како и ослободувањето од плаќање на трошоците, ќе 

се регулира со прописите на републиката односно на авто-
номната покраина. 

(2) Во поглед на надоместот на службените лица 
важат прописите што се однесуваат на тие лица. 

2. Ослободување од плаќање на трошоците 

Член 120 
(1) Органот што је води постапката може да ја осло-

боди странката од поднесување на трошоците во целост 
или делумно, ако најде дека таа не може да ги поднесе 
трошоците без штета за нужното издржување свое и на 
своето семејство. Органот донесува заклучок за тоа по 
предлог од странката врз основа на уверението за нејзина-
та имотна состојба издадено од надлежниот општински 
орган на управата. 

(2) Ослободувањето од поднесување на трошоците се 
однесува на ослободувањето од такси, од издатоците на 
органот што ја води постапката, како што се патните тро-
шоците на службените лица, издатоците за сведоци, веш-
таци, толкувачи, увид, огласи и ел., како и на ослободува-
њето од полагање на обезбедување за трошоците. 

(3) Странските државјани ќе се ослободат од поднесу-
вање на трошоците само под услов на заемност. Во случај 
на сомневање за постоењето на заемност, објаснение дава 
сојузниот орган на управата надлежен за надворешни ра-
боти. За барањето на објаснение важи одредбата на член 
41 став 4 од овој закон. 

Член 121 
Органот што ја води постапката може во текот на по-

стапката да го укине заклучокот за ослободување од под-
несување на трошоците ако утврди дека повеќе не посто-
јат причините поради кои странката била ослободена од 
поднесување на трошоците. 

-Јрт Член 122 
Против заклучат со кој се одбива барањето на стран-

ката за ослободување од поднесување на трошоците, како 
и против заклучокот од член 121 на овој закон, странката 
може да изјави посебна жалба. 

В Т О Р Д Е Л 

ПРВОСТЕПЕНА ПОСТАПКА 

Г л а в а X 

ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА И БАРАЊА НА 
СТРАНКИТЕ 

1. Поведување на постапка 

Член 123 
Управната постапка ја поведува надлежниот орган 

по службена должност или по повод барање од странката. 

Член 124 
(1) Надлежниот орган ќе поведе постапка по службе-

на должност кога тоа го определува закон или пропис за-
снован врз закон и кога ќе утврди или узнае деда, со оглед 
на постојната фактична состојба, треба зарадиш заштита 
на јавниот интерес да се поведе управна постапка. 

(2) При поведувањето на управната постапка по 
службена должност надлежниот орган ги зема предвид и 
евентуалните претставки од граѓаните и од организациите 
и предупредувањето на органот. 

Член 125. 
(1) Управната постапка е поведена штом надлежниот 

орган извршил кое и да е дејствие со цел за водење на по-
стапката. 

(2) Ако надлежниот орган по повод ставеното барање 
на странката најде дека според важечките прописи нема 
услови за поведување на постапка, ќе донесе заклучок за 
тоа, против кој е допуштена посебна жалба. 

Член 126 
Во работите во кои според законот или според при-

родата на работата за поведување и водење на управната 
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постапка е потребно барање од странката, надлежниот ор-
ган може да ја поведе и даја води постапката само ако по-
стои такво барање. 

2. Спојување на работи во една постапка 

Член 127 
(1) Ако правата или обврските на странките се засно-

ваат врз иста или слична фактична состојба и врз ист пра-
вен основ, и ако органот што ја води постапка во поглед 
на сите предмети е стварно надлежен, може да се поведе и 
да се води една постапка и тогаш кога се работи за права и 
обврски на повеќе странки. 

(2) Под исти услови една или повеќе странки можат 
во една постапка да остваруваат и повеќе различни бара-
ња. 

(3) За водењето на една постапка во вакви случаи над-
лежниот орган ќе донесе посебен заклучок против кој 
може да се изјави жалба, освен ако заклучокот го донел 
второстепениот орган. 

Член 128 
Надлежниот орган може преку јавно соопштение да 

поведе управна постапка спрема поголем број лица што 
на органот не му се познати или не можат да се определат, 
а кои во постапката можат да имаат положба на странки, 
ако се работи за суштествено исто барање спрема сите 
нив. 

Член 129 
(1) Кога во смисла на член 127 од овој закон се води 

една постапка, или кога постапка р поведена преку јавно 
соопштение во смисла на член 128," секоја странка истапу-
ва во постапката самостојно. 

(2) Во заклучоците со кои во таквата постапка се пре-
земаат извесни мерки спрема странките, мора ДЗД& опре-
дели која од тие мерки се однесува на која странкаДосвен 
ако се во прашање странки што во постапката заеднички 
учествуваат со идентични барања, или ако со закон не е 
пропишано поинаку. 

3. Измена на барањето 

Член 130 
(1) Откако постапката е поведена, странката може до 

донесувањето на решението во прв степен да го прошири 
ставеното барање, или наместо поранешното барање да 
стави друго, без оглед дали проширеното или изменетото 
барање се заснова врз истиот правен основ, под услов так-
вото барање да се заснова врз суштествено иста фактична 
состојба. 

(2) Ако органот што ја води постапката не дозволи 
проширување или измена на барањето ќе донесе за тоа за-
клучок. Против таквиот заклучок е допуштена посебна 
жалба. 

Откажување од барањето 

Член 131 
(1) Странката може да се откаже од своето барање во 

текот на целата постапка. 
(2) Кога постапката е поведена по повод барање од 

странката, а странката ќе се откаже од своето барање, ор-
ганот што ја води постапката ќе донесе заклучок со кој се 
запира постапката. За тоа ќе биде известена спротивната 
странка ако постои. 

(3) Ако натамошното водење на постапката е потреб-
но во јавен интерес, или ако тоа го бара спротивната 
странка, надлежниот орган ќе го продолжи водењето на 
постапката. 

(4) Кога постапката е поведена по службена 
должност, органот може да ја запре постапката. Ако по-
стапката во истата работа можела да биде поведена и цо 
барање од странката, постапката ќе се продолжи ако 
странката го бара тоа. 

(5) Против заклучокот со кој се запира постапката е 
допуштена посебна жалба. 

Член 132 
(1) Странката се откажува од своето барање со изјава 

што му ја дава на органот што ја води постапката. Додека 
органот што ја води постапката не ќе донесе заклучок за 
запирање на постапката и не го достави до странката, 
странката може да го отповика своето откажување од ба-
рањето. 

(2) Одделно дејствие или пропуштање на странката 
може да се смета како нејзино откажување од барањето са-
мо кога тоа е определено со закон. 

(3) Ако странката се откажала од своето барање по 
донесувањето на првостепеното решение, а пред истекот 
на рокот за жалба, со заклучокот за запирање на постапка-
та се поништува првостепеното решение доколку со него 

I барањето на странката било позитивно или делумно пози-
тивно решено. Ако странката се откажала од своето бара-
ње по изјавената жалба, а пред да и биде доставено реше-
ние донесено по повод жалбата,' со заклучокот за запирање 
на постапката се поништува првостепеното решение со 
кое барањето на странката било усвоено било во целост 
било делумно, ако странката во целост се откажала од 
своето барање. 

Член 133 
Странката што се откажала од барањето должна е да 

ги поднесува сите трошоци што настанале до запирањето 
на постапката освен ака со посебни прописи не е определе-
но поинаку. 

5. Порамнување 

Член 134 
(1) Ако во постапката учестуваат две или повеќе 

странки со спротивни барања, службеното лице што ја во-
ди постапката ќе настојува во текот на целата постапка 
странките да се порамнат, целосно или барем во одделни 
спорни точки. 

(2) Порамнувањето мора да биде секогаш јасно и оп-
ределено, и не смее да биде на штета на јавниот интерес, 
на јавниот морал или на правниот интерес на трети лица. 
Службеното лице што ја води постапката мора на тоа да 
внимава по службена должност. Ако се утврди дека по-
рамнувањето би било на штета на јавниот интерес, на јав-
ниот морал или на правниот интерес на трети лица, орга-
нот што ја води постапката нема да прифати да се склучи 
порамнување, и за тоа ќе донесе посебен заклучок. 

(3) Порамнувањето се запишува во записник. Порам-
нувањето е склучено кога странките по прочитаниот за-
писник за порамнувањето ќе го потпишат записникот. За-
верениот препис на записникот ќе им се предаде на стран-
ките ако го бараат. 

(4) Порамнувањето има сила на извршно решение до-
несено во управната постапка. 

(5) Органот пред кој е склучено порамнувањето ќе до-
несе заклучок со кој по потреба постапката ќе ја запре во 
целост кили делумно. 

^ Ако заклучокот за запирање, односно за про-
( должување на постапката не е во согласност со склучено-

то порамнување, против заклучокот е допуштена посебна 
жалба. 

Г л а в а X I 

ПОСТАПКА ДО ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

А. Општи начела 
1. Заеднички одредби 

Член 135 
(1) Пред донесувањето на решение ќе се утврдат сите 

факти и околности што се од значење за решението и на 
странките ќе им се овозможи да ги остварат и заштитат 
своите права и правни интереси. 

(2) Ова може да се изврши во скратена постапка или 
во посебна испитна постапка. 

Член 136 
(1) Службеното лице што ја води постапката може во 

текот на целата постапка да ја надополнува фактичната 
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состојба и да изведува докази и за оние факти кои порано 
во постапката не биле изнесени или уште не се утврдени. 

(2) Службеното лице што ја води постапката ќе наре-
ди по службена должност изведување на секој доказ ако 
најде дека е тоа потребно заради разјаснување на работа-
та. 

(3) Службеното лице што ја води постапката по 
службена должност ќе прибави податоци за фактите за кои 
службена евиденција води органот надлежен за решавање. 
На истиот начин ќе постапи службеното лице во поглед на 
фактите за кои службена евиденција води друг државен ор-
ган, односно самоуправна организација и заедница. 

Член 137 
(1) Фактичната состојба врз која го заснова своето ба-

рање странката е должна да ја изнесе точно, вистинито и 
определено. 

(2) Ако не се во прашање факти што се општо позна-
ти, странката е должна за своите наводи да понуди докази 
и по можност да ги поднесе. Ако самата странка не поста-
пи така, службеното лице што ја води постапката ќе ја по-
вика да го стори тоа. Од странката нема да се бара да при-
бави и да поднесе докази што побрзо и полесно може да ги 
прибави органот што ја води постапката, ниту да поднесу-
ва такви уверенија што органите не се должни да ги изда-
ваат според член 172 на овој закон. 

(3) Ако странката во дополнително определниот рок 
не поднела докази, органот не може поради тоа да го от-
фрли барањето како да не е поднесено (член 68 став 2), ту-
ку е должен да ја продолжи постапката и во согласност со 
правилата на постапката и според материјалниот пропис, 
да ја реши управната работа. 

Член 138 
(1) Странката ја дава својата изјава, по правило, усно, 

а може да Ја даде и писмено. 
(2) Кога е во прашање сложена работа или кога се по-

требни поопширни стручни објасненија, службеното лице 
што ја води постапката може да и наложи на странката да 
поднесе писмена изјава, определувајќи и достаточен рок 
за тоа. Во таков случај и странката има право да бара да и 
се допушти давање на писмена изјава. 

(3) Ако на странката и е наложено или допуштено да 
поднесе писмена изјава, не може поради тоа да и се одземе 
правото својата изјава да ја даде и усно. 

Член 139 
Ако во текот на постапката се појави лице што до то-

гаш не учествувало во постапката како странка, и бара да 
учествува во постапката како странка, службеното лице 
што ја води постапката ќе го испита неговото право да би-
де странка и за тоа ќе донесе заклучок. Против заклучок со 
кој не се признава тоа својство е допуштена посебна жал-
ба. 

Член 140 
Службеното лице што ја води постапката е должно 

по потреба да ја предупреди странката на нејзините права 
во постапката и да и укажува на правните последици од 
нејзините дејствија или пропуштања во постапката. 

2. Скратена постапка 

Член 141 
(1) Органот може по скратена постапка даја реши ра-

ботата непосредно: ^ 
1) ако странак#^о своето барање навела факти или 

поднела докази врз основа на кои може да се утврди сос-
тојбата на работата, или ако таа состојба може да се ут-
врди врз основа на општо познати факти или факти што 
му се познати на органот; 

2) ако состојбата на работата може да се утврди врз 
основа на службени податоци со кои органот располага, а 
не е потребно посебно сослушување на странката заради 
заштита на нејзините права односно правни интереси; 

3) во случај кога со пропис е предвидено дека работа-
та може да се реши врз основа на факти или околности 
кои не се целосно докажани или со доказите само посред-
но се утврдуваат, па фактите или околностите се сторени 

веројатни, а од сите околности произлегува дека барањето 
на странката треба да се задоволи; 

4) кога е во прашање преземање на итни мерки во ја-
вен интерес што не можат да се одлагаат, а фактите врз 
кои решениет<? треба да биде засновано се утврдени или 
барем се сторени веројатни. 

(2) Решенијата од точ. 1 и 2 став 1 на овој член можат 
да се изработуваат со електронски сметачи. 

3. Посебна испитна постапка 

Член 142 
(1) Посебна испитна постапка се спроведува кога е 

тоа потребно заради утврдување на фактите и околности-
те што се од значење за разјаснување на работата или за-
ради давање на странките можност да ги остварат и за-
штитат своите права и правни интереси. 

(2) Текот на испитната постапка го определува, спо-
ред околностите на одделен случај, службеното лице што 
Ја води постапката, придржувајќи се кон одредбите на овој 
закон и прописите што се однесуваат на работата што е во 
прашање. 

(3) Во овие граници службеното лице што ја води по-
стапката особено: определува кои дејствија во постапката 
треба да се извршат и издава наредби за нивно извршува-
ње, го определува редот по КОЈ одделни дејствија ќе се 
вршат и роковите во кои ќе се извршат ако тие не се про-
пишани со закон, определува уснч расправи и сослушува-
ња, како и с& што е потребно за нивно одржување, одлучу-
ва кои докази треба да се изведат и со кои доказни сред-
ства и одлучува за сите предлози и изјави. 

(4) Службеното лице што ја води постапката одлучу-
ва дали расправањето и докажувањето ќе се врши одвоено 
за одделни спорни прашања или заедно за целиот пред-
мет. __ 

Член 143 
(1) Странката има право да учествува во испитната 

постапка и, заради остварување на целта на постапката, 
да дава потребни податоци и да ги брани своите права и 
со закон заштитените интереси. 

(2) Странката може да изнесува факти што можат да 
бидат од влијание за решавањето на работата и да ја поби-
ва точноста на наводите што не се слагаат со нејзините на-
води. Таа има право до донесувањето на решението да 
ги дополнува и објаснува своите тврдења, а ако тоа го пра-
ви по одржаната усна расправа, должна е да оправда пора-
ди што тоа не го сторила на расправата. 

(3) Службеното лице што ја води постапката е 
должно да и даде можност на странката: да се изјасни за 
сите околности и факти што се изнесени во испитната по-
стапка, за предлозите и понудените докази, да учествува 
во изведувањето на доказите и да им поставува прашања 
на другите странки, на сведоците и на вештаците преку 
службеното лице што ја води постапката, а со негова до-
звола и непосредно, како и да се запознае со резултатот од 
изведувањето на доказите и за тоа да се изјасни. Над-
лежниот орган нема да донесе решение пред да и даде 
можност на странката да се изјасни за фактите и околнос-
тите врз кои треба да се заснова решението, а за кои на 
странката не и била дадена можност да се изјасни. 

4. Претходно прашање 

Член 144 
(1) Ако органот што ја води постапката наиде на пра-

шање без чие решение не може да се реши самата работа, 
а тоа прашање претставува самостојна правна целина за 
чие решение е надлежен суд или некој друг орган (пре-
тходно прашање), тој може под условите од овој закон 
сам да го расправи тоа прашање, или да ја прекине по-
стапката додека надлежниот орган не ќе го реши тоа пра-
шање. За прекинот на постапката се донесува заклучок, 
против кој е допуштена посебна жалба, освен ако заклучо-
кот го донел второстепен орган. 

(2) Ако органот го расправил претходното прашање, 
решението на таквото прашање има правно дејство само 
во работата во која е решено тоа прашање. 

(3) Во прашањето на постоење на кривично дело и 
кривична одговорност на сторителот, органот што ја води 
постапката е врзан со правосилната пресуда на кривични-
от суд со која обвинетиот се огласува за виновен. 
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Член 145 
(1) Органот што ја води постапката мора да ја преки-

не постапката кога претходното прашање се однесува на 
постоење на кривично дело, на постоење на брак, на ут-
врдување на татковство или кога тоа е определио со за-
кон. 

(2) Кога претходното прашање се однесува на кри-
вично дело, а нема можност за кривично гонење, органот 
што ја води постапката ќе го расправи и тоа прашање. 

Член 146 
Во случај кога поради претходно прашање не мора 

да се прекине постапката според член 145 на овој закон, 
органот што ја води постапката може сам да го земе во 
претрес претходното прашање и да го расправи како сос-
тавен дел на работата, и врз таа основа да ја реши самата 
работа. 

Член 147 
(1) Ако органот што ја води управната постапка не го 

земе претходното прашање во претрес во смисла на член 
146 од овој закон, а постапката зајзешение на претходното 
прашање што може да се води само по службена должност 
уште не е поведена кај надлежниот орган, тој ќе бара над-
лежниот орган да поведе постапка по тоа прашање. 

(2) Во работата во која постапката за решение на пре-
тходното прашање се поведува по повод барање од стран-
ката, органот што ја води управната постапка може со за-
клучок да и наложи на една од странките да бара од над-
лежниот орган со цел за решение на претходното праша-
ње поведување на постапка, определувајќи А рок во кој е 
должна да го стори тоа, и за поднесеното барање да му 
поднесе доказ. Притоа органот што ја води управната по-
стапка ќе ја предупреди странката на последиците од про-
пуштањето. Рокот за барање да се поведе постапка за ре-
шение на претходното прашање почнува да тече од денот 
на конечноста на заклучокот. 

(3) Ако странката не поднесе во определениот рок до-
каз дека од надлежниот орган барала поведување на по-
стапка по претходно прашање, ќе се смета дека странката 
што го поставила барањето се откажала од него, а орга-
нот што ја води управната постапка ќе ја запре постапка-
та. Ако тоа не го сторила спротивната странка, органот ќе 
ја продолжи постапката и сам ќе го расправи претходното 
прашање. 

(4) Против заклучокот донесен според став 2 на овој 
член е допуштена прсебна жалба. 

Член 148 
Постапката прекината поради решавање на претход-

ното прашање кај надлежниот орган ќе се продолжи отка-
ко решението донесено за тоа прашање ќе стане конечно. 

5. Усна расправа 

Член 149 
Службеното лице што ја води постапката определу-

ва, по своја иницијатива или по предлог од странката, ус-
на расправа во секој случај кога е тоа корисно за разјасну-
вање на работата, а мора да је определи: 

1) во работите во кои учествуваат две или повеќе 
странки со противни интереси, или 

2) кога треба да се изврши увид или сослушување на 
сведоци или на вештаци. 

Член 150 
(1) Усната расправа е јавна. 
(2) Службеното лице што ја води постапката може да 

ја исклучи јавноста за целата усна расправа или само за 
еден нејзин дел: 

1) ако тоа го бараат причините на моралот или на 
јавната безбедност; 

2) ако постои сериозна и непосредна опасност од сме-
ќавање на усната расправа; 

3) ако треба да се расправа за односите во некое се-
мејство ; 

4) ако треба да се расправа за околности кои претста-
вуваат службена, деловна, професионална, научна или 
уметничка тајна. ѓ 

(3) Предлог за исклучување на јавноста може да ста-
ви и заинтересираното лице. 

(4) За исклучувањето на јавноста се донесува заклу-
чок кој мора да биде образложен и јавно објавен. 

(5) При соопштувањето на решението јавноста не 
може да се исклучи. 

Член 151 
(1) Исклучувањето на јавноста не се однесува на 

странките, нивните полномошници и стручните помагачи. 
(2) Службеното лице што ја води постапката може да 

допушти на усната расправа од која е исклучена јавноста 
да присуствуваат одделни службени лица, научни и јавни 
работници, ако е тоа од интерес за нивната служба однос-
но научна работа. Службеното лице што ја води постапка-
та ќе ги предупреди овие лица дека се должни да го чуваат 
како тајна она што ќе го узнаат на расправата. 

Член 152 
(1) Органот што ја води постапката е должен да пре-

зема се што е потребно усната расправа да се изврши без 
одолжување и по можност без прекинување и одлагање. 

(2) На лицата што се повикуваат на усна расправа 
мора да им се остави достаточно време да се подготват за 
расправата и на неа да дојдат навреме и без вонредни тро-
шоци. На повиканите лица ќе им се остави, по правило, 
осум дена од доставувањето на поканата до денот на рас-
правата. 

Член 153 
Кога за расправање на усната расправа е потребно 

познавање на планови, списи или други предмети, овие 
предмети треба да им се стават на увид на повиканите ли-
ца истовремено со определувањето на расправата, а во по-
каната за расправата да се назначи времето и местото ко-
га и каде тие можат да се разгледаат. 

Член 154 
(1) Органот што ја води постапката е должен и јавно 

да го објави определувањето на усната расправа: кога по-
стои опасност дека поединечни покани не ќе можат да се 
достават навреме, кога постои веројатност дека има заин-
тересирани лица што уште не се појавиле како странки, 
или кога тоа го налагаат други слични причини. 

(2) Јавната објава на усната расправа треба да ги 
содржи сите податоци кои мораат да бидат наведени во 
поединечната покана, како и покана да дојде на расправа-
та секој што смета дека работата се однесува на негови 
правно заштитени интереси. Оваа објава се соопштува на 
начинот пропишан во член 94 на овој закон. 

Член 155 
Усната расправа ќе се држи, по правило, во седиште-

то на органот што ја води постапката. Ако е потребен 
увид во местото надвор од седиштето на тој орган, усната 
расправа може да се одржи на местото на увидот. Органот 
што Ја води постапката може за усна расправа да опреде-
ли и друго место кога е тоа потребно поради значително 
намалување на трошоците и поради потемелно, побрзо 
или поедноставно расправање на работата. 

Член 156 
(1) Службеното лице што ја води постапката е 

должно на почетокот на усната расправа да утврди кои од 
повиканите лица се присутни, а во поглед на отсутните да 
провери дали поканите им се доставени правилно. 

(2) Ако некоја од странките што уште не е сослушана 
не дошла на расправата, а не е утврдено дека поканата 
правилно и е доставена, службеното лице што ја води по-
стапката ќе ја одложи расправата, освен во случај кога ус-
ната расправа е објавена на време со јавна објава. 

(3) Ако на усната расправа не доЈде странката по чие 
барање е поведена постапката, иако е повикана уредно, а 
од целокупната состојба на работата м|оже да се претпос-
тави дека странката го повлекла предлогот, органот што 
ја води постапката ќе ја запре постапката. Против заклу-
чокот за тоа е допуштена посебна жалба. Ако не може да 
се претпостави дека странката го повлекла предлогот, или 
ако постапката во јавен интерес би морала да се продолжи 
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по службена должност, службеното лице, според околнос-
тите на случајот, ќе ја спроведе расправата без тоа лице, 
или ќе ја одложи. 

(4) Ако странката против која е поведена постапка не-
опшравдано изостане иако е повикана уредно, службеното 
лице што ја води постапката може да ја спроведе распра-
вата и без неа, а може на нејзин трошок и да ја одложи ус-
ната расправа, ако е тоа потребно заради правилно реше-
ние на работата. 

Член 157 
(1) Ако присутната странка, и покрај предупредува-

њето за последиците, во текот на самата расправа не ста-
ви забелешка на работата што се врши на расправата, се 
смета дека нема забелешки. Ако таа странка подоцна ста-
ви забелешка на работата извршена на расправата, орга-
нот што решава за работата ќе ја цени и таа забелешка, 
ако таа може да има влијание врз решавањето на работа-
та, и ако не е дадена по расправата со цел за одолжување 
на постапката. 

(2) Ако странката што е повикана со јавно соопште-
ние на поканата не дошла на расправа, а забелешки на ра-
ботата извршена на расправа стави по расправата, овие 
забелешки ќе се земат предвид под условот од став 1 на 
овој член. 

Член 158 
(1) На усната расправа треба да се претресе и утврди 

она што е предмет на испитната постапка. 
(2) Ако предметот не може да се претресе на една рас-

права, службеното лице што ја води постапката ќе ја пре-
кине расправата и што побрзо ќе закаже нејзино про-
должување. За ова продолжување службеното лице ќе ги 
преземе сите мерки што се пропишани за определување на 
усна расправа, а на присутните лица може усно да им ги 
соопшти тие мерки, како и времето и местото на про-
должувањето на расправата. При продолжувањето на ус-
ната расправа службеното лице што ја води постапката во 
главни црти ќе го изнесе текот на дотогашната расправа. 

(3) За изведување на писмени докази што дополни-
телно ќе се поднесат не мора повторно да се определува 
усна расправа, но на странката ќе и се даде можност да се 
изјасни за изведените докази. 

Б. Докажување 
1. 0.1шти одредби 

Член 159 
(1) Фактите врз основа на кои се донесува решение се 

утврдуваат со докази. 
(2) Како доказно средство ќе се употреби се што е по-

годно за утврдување на состојбата на работата и што му 
одговара на одделен случај, како што се исправи, односно 
микрофилмска копија на исправата или репродукција на 
таа копија, сведоци, изјава на странката, вештаци, увид. 

Член 160 
(1) Дали некој факт треба да се докажува или не одлу-

чува службеното лице што ја води постапката, според тоа 
дали тој факт може да има влијание врз решавањето на 
работата. Доказите по правило се изведуваат откако ќе се 
утврди што е во фактичен поглед спорно или што треба да 
се докажува. 

(2) Не треба да се докажуваат факти што се општо по-
знати. 

(3) Исто така, не треба да се докажуваат факти чие по-
стоење законот го претпоставува, но е допуштено до се 
докажува непостоењето на тие факти, ако со закон не е оп-
ределено поинаку. 

Член 161 
Ако докажувањето пред органот што ја води постап-

ката е неизводливо, сврзано со несразмерни трошоци или 
со големо губење на време, докажувањето или одделни до-
кази можат да се изведуваат пред замолен орган. 

Член 162 
Кога со пропис е предвидено дека работата може да 

се реши врз основа на факти или околности што не се на-

полно докажани или со докази само посредно се утврдува-
ат (факти и околности што се направени веројатни), изве-
дувањето на доказите за таа цел не е врзано за одредбите 
на овој закон за изведувањето на доказите. 

Член 163 
(1) Ако на органот што решава за работата не му е 

познато правото кое важи во странска држава, може да се 
извести за тоа кај сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на правосудството. 

(2) Органот што решава за работата може од стран-
ката да побара да поднесе јавна исправа издадена од над-
лежниот странски орган со која се потврдува кое право 
важи во странската држава. Допуштено е докажување на 
странско право противно на ваква јавна исправа, ако со 
меѓународен договор не е предвидено поинаку. 

2. Исправи 
Член 164 

(1) Исправата што во пропишаната форма ја издал 
државен орган во границите на својата надлежност, а која 
може да биде приспособена за електронска обработка на 
податоци, како и исправата што во таква форма ја издала 
самоуправна организација или заедница во работите што 
ги врши врз основа на јавни овластувања (јавна исправа), 
го докажува она што во неа се потврдува или определува. 

(2) Во постапката на докажување, микрофилмската 
копија на исправата односно репродукцијата на таа копи-
ја се изедначува со исправата од став 1 на овој член ако 
таква микрофилмска копија односно репродукција на таа 
копија издал државен орган во границите на својата над-
лежност односно самоуправна организација или заедница 
во работите што ги врши врз основа на јавни овластува-
ња. 

(3) Допуштено е да се докажува дека во таква исправа 
односно микрофилмска копија на исправата или репро-
дукција на таа копија фактите се невистинито потврдени, 
или дека самата исправа, односно микрофилмска копија 
на исправата или репродукција на таа копија е неисправно 
составена. 

(4) Допуштено е да се докажува дека микрофилмска-
та копија односно репродукцијата на таа копија не му е 
верна на оригиналот. 

Член 165 
Ако на исправата е нешто прецртано, истружено или 

инаку избришано, вметнато, или ако на исправата посто-
јат некакви други надворешни недостатоци, службеното 
лице што ја води постапката ќе оцени според сите окол-
ности дали со тоа и во која мера е намалена доказната 
вредност на исправата, или исправата наполно ја загубила 
доказната вредност за решавање на работата во која се во-
ди постапката. 

Член 166 
(1) Исправате што служат како доказ ги поднесуваат 

странките или ги прибавува органот што ја води постап-
ката. Странката ја поднесува исправата во оригинал, мик-
рофилмска копиЈа на исправата или репродукција на таа 
копија и луд*' заверен препис, а може да ја поднесе и во 
простЈфепис. Кога странката ќе поднесе, исправа во заве-
рен препис, службеното лице што ја води постапката може 
да бара странката да ја покаже оригиналната исправа, а 
кога ќе поднесе исправа во прост препис, службеното лице 
ќе утврди дали простиот препис му е верен на оригиналот. 
Микрофилмската копија на исправата или репродукција-
та на таа копија што на пропишаниот начин ја издал 
државен орган во границите на својата надлежност или са-
моуправна организација или заедница во работите што ги 
врши врз основа на јавно овластување во управната по-
стапка има доказна вредност на оригинал на исправа, во 
смисла на член 164 став 1 од овој закон, за решавање на 
работата за која се води постапката. 

(2) Ако некои факти или околности од страна на орга-
нот што за тоа бил надлежен се веќе утврдени или се по-
сведочени во јавната исправа (како лична карта, извод од 
матичната книга), органот што ја води постапката ќе ги 
земе овие факти и околности за докажани. Кога е во пра-
шање стекнување или губење на права, а постои веројат-
ност дека тие факти и околности дополнително се измени-

« V , 
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ле, или врз основа на посебни прописи треба посебно да се 
докажат, службеното лице ќе бара странката да поднесе 
посебни докази за тие факти и околности, или органот сам 
ќе ги прибави. 

Член 167 
(1) Службеното липе што ја води постапката може да 

ја повика странката што се повикува на некаква исправа 
да ја поднесе, ако со неа располага, или ако може да ја 
прибави. 

(2) Ако исправата се наоѓа кај противната странка, а 
таа не сака доброволно да ја поднесе или покаже, службе-
ното лице што Ја води постапката ќе ја повика таа странка 
да ја поднесе или покаже исправата на расправата за да 
можат другите странки да се изјаснат за неа. 

(3) Ако странката што е повикана да ја поднесе од-
носно покаже исправата не постапи по поканата, органот 
што ја води постапката ќе цени, со оглед на сите околнос-
ти на случајот, од какво влијание е тоа за решавањето на 
работата. 

Член 168 
Ако исправата што треба да се употреби како доказ 

во постапката се наоѓа кај државен орган, самоуправна ор-
ганизција или заедница, што има јавно овластување за ре-
шавање во управни работи, а странката што се повикала 
на таа исправа не успеала да ја прибави, органот што ја 
води постапката ќе ја прибави оваа исправа по службена 
должност. 

Член 169 
(1) Ако исправата се наоѓа кај трето лице, а тоа не са-

ка доброволно да ја покаже, органот што ја води постап-
ката ќе го повика со заклучок тоа лице да ја покаже испра-
вата на расправата, за да можат да се изјаснат' странките 
за неа. 

(2) Трето лице може да одбие да ја покаже исправата 
од истите причини како и да сведочи. 

(3) Против трето лице што без оправдана причина ќе 
одбие да Ја покаже исправата ќе се постапи како против 
оној што ќе одбие да сведочи. 

(4) Против заклучокот со кој му се наредува да ја по-
каже исправата, како и против заклучокот за казна поради 
непокажување на исправата, трето лице има право на жал-
ба, која го одлага извршувањето на заклучокот. 

(5) Странката што се повикува на исправата што се 
наоѓа кај трето лице е должна да ги надомести трошоците 
што тоа лице ги имало во врска со покажувањето на ис-
правата. 

Член 170 
(1) Во согласност со Уставот на СФРЈ, со уставите на 

републиките, со уставите на автономните покраини, со за-
коните, со статутите на општините, градските или регио-
нални А е заедници и со самоуправните општи акти, стран-
ката има право да поднесува исправи на јазикот на наро-
дот односно народноста на која и припаѓа (член 15). 

(2) Исправите што се издадени на странски јазик се 
поднесуваат во заверен превод, ако е тоа потребно. 

(3) Исправите издадени од страна на странски орга-
ни, кои во местото каде што се издадени важат како јавни 
исправи, имаат под условите на заемност, иста доказна си-: 

ла како и домашните јавни исправи, ако се прописно заве-
рени. 

Уверенија 

Член 171 
(1) Државните органи издаваат уверенија, односно 

други исправи (цертификат^ потврди и др.), за фактите за 
кои водат службена евиденција. 

(2) Под условите од став 1 на овој член самоуправни-
те организции и заедници издаваат уверенија односно дру-
ги исправи за фактите во врска со работите што ги вршат 
врз основа на Јавно овластување. 

(3) Уверенијата и други исправи за фактите за кои се 
води службена евиденција мораат да се издаваат согласно 
со податоците на службената евиденција. Таквите увере-
нија односно други исправи имаат значење на јавна испра-
ва. 

, 1 

(4) Под службена евиденција се подразбира евиденци-
јата што е установена со пропис односно со самоуправен 
општ акт на организацијата или на заедницата на која и е 
доверено јавно овластување. 

(5) Уверение и други исправи за фактите за кои се во-
ди службена евиденција и се издаваат на странката на усно 
барање, по правило, истиот ден кога странката побарала 
издавање на уверение, односно друга исправа, а најдоцна 
во рок од 15 дена, ако со прописот со кој е установена 
службената евиденција не е определено поинаку. 

(6) Ако органите од ст. 1 и 2 на овој член го одбијат 
барањето за издавање на уверението, односно друга ис-
права, должни се за тоа да донесат посебно решение. Ако 
во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето 
не издадат уверение односно друга исправа, ниту донесат 
и достават до странката решение за одбивање на барање-
то, се смета дека барањето е одбиено. 

(7) Ако странката, врз основа на доказите со кои рас-
полага, смета дека уверението односно друга исправа не е 
издадена во согласност со податоците од службената еви-
денција, може да бара измена на уверението односно на 
друга исправа. Органот е должен да донесе посебно реше-
ние ако го одбие барањето на странката да го измени од-
носно да издаде ново уверение или друга исправа. И во тој 
случај важи рокот од 15 дена од денот на поднесувањето 
на барањето за издавање ново уверение односно друга ис-
права, а ако тоа не биде сторено во тој рок, се смета дека 
барањето е одбиено. 

Член 172 
(1) Државните органи, односно самоуправните орга-

низации и заедници издаваат уверенија односно други ис-
прави и за фактите за кои не водат службена евиденција 
ако е тоа определено со закон. Во тој случај фактите се ут-
врдуваат во постапката пропишана со одредбите на оваа 
глава. 

(2) Уверението односно друга исправа издадена на 
начинот предвиден во став 1 на овој член не го врзува ор-
ганот кому му е поднесена како доказ и кој треба да реша-
ва за рботата. Овој орган може поново да ги утврдува фак-
тите наведени во уверението односно во друга исправа. 

(3) Уверението односно друга исправа и се издава на 
странката односно решение за одбивање на барањето се 
донесува и се доставува до странката во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето, а ако не се постапи 
така, се смета дека барањето на странката е одбиено. 

3. Сведоци 

Член 173 
(1) Сведок може да биде секое лице што било способ-

но да го забележи фактот за кој ќе сведочи и што е во сос-
тојба тоа свое забележување да го соопшти. 

(2) Лицето што учествува во постапката во својство 
на службено лице не може да биде сведок. 

Член 174 
Секое лице што се повикува како сведок е должно да 

се одзове на поканата, а и да сведочи ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 175 
Не може да се испита како сведок лице што со својот 

исказ би ја повредило должноста за чување на службена, 
државна или воена тајна, додека надлежниот орган не ќе 
го ослободи од таа должност. 

Член 176 
(1) Сведокот може да одбие да сведочи: 
1) на одделни прашања на кои одговорот би го из-

ложил на тежок срам, значителна имотна штета или кри-
вично гонење него, негов роднина по крв во права линија, 
а во странична линија до третиот степен заклучно, негови-
от брачен другар или роднина по жена, до вториот степен ( 
заклучно и тогаш кога бракот престанал, како и неговиот 
ст^атезЈИЛЈ^ЈЛадшхк^своител или усвоеник; ^ 

2) на одделни прашала на кои не би можел да одгово- А 
ри а да не ја повреди обврската односно правото да чува • 
деловна, професионална, уметничка или научна тајна; 

3) за она што странката му го доверила на сведокот 
како на свој полномошник; 
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4) за она за кое странката или друго лице му се испо-
ведило на сведокот како на верски исповедник. 

(2) Сведокот може да се ослободи од должноста за 
сведочење и за одделни други факти кога ќе изнесе важни 
причини за тоа. Ако е потребно, тој треба тие причини да 
ги направи веројатни. 

(3) Сведокот не може поради опасност од некаква 
имотна штета да одбие да сведочи за правни работи при 
кои бил присутен како сведок, писар или посредник, за деј-
ствија што ги презел во врска со спорниот однос како пра-
вен претходник или застапник на една од странките, како 
и за секое она дејствие за кое врз основа на посебни пропи-
си е должен да поднесе пријава или да даде изјава. 

Член 177 
(1) Сведоците се сослушуваат поединечно, без присус-

тво на оние сведоци што подоцна ќе се сослушаат. 
(2) Сослушаниот сведок не смее да си отиде без до-

звола од службеното лице што ја води постапката. 
(3) Службеното лице што ја води постапката може ве-

ќе сослушаниот сведок да го сослуша повторно, а сведоци-
те чии искази не се согласуваат може да ги соочи. 

(4) Лицето кое поради болест или телесна неспособ-
ност не може да дојде по поканата, ќе се испита во својот 
стан. 

Член 178 
(1) Сведокот претходно ќе се предупреди дека е 

должен да зборува вистина, дека не смее ништо да пре-
молчи и дека може на својот исказ да биде заколнат, па ќе 
му се предочат и последиците од давање на лажен исказ. 

(2) Од сведокот потоа ќе се земат општите лични под-
атоци по овој ред: име и презиме, занимање, престојува-
лиште, место на раѓањето, години на возраста и брачна 
состојба. Ако е потребно, сведокот ќе биде испитан и за 
околностите што се однесуваат до неговата веродостој-
ност, како сведок во предметот за кој се работи, а особено 
за неговите односи спрема странките. 

(3) Службеното лице што ја води постапката ќе го по-
учи сведокот на кои прашања може да одбие да сведочи. 

(4) Потоа на сведокот ќе му ее поставуваат прашања 
за самиот предмет и ќе се повика да изнесе што му е по-
знато за тоа. 

(5) Не е допуштено да се поставуваат такви прашања 
кои укажуваат на тоа како би требало да се одговори. 

(6) Сведокот секогаш ќе се праша од каде му е позна-
то она што го сведочи. 

Член 179 
(1) Ако сведокот не го знае јазикот на кој се води по-

стапката, ќе се испита преку толкувач. 
(2) Ако сведокот е глув, прашањата ќе му се поставу-

ваат писмено, а ако е нем ќе се повика да одговара писме-
но. Ако испитувањето не може да се изврши на овој начин, 
ќе се повика како толкувач лице што може со сведокот да 
се разбере. 

Член 180 
(1) Откако ќе го сослуша сведокот, службеното лице 

што ја води постапката може да одлучи сведокот да по-
ложи заклетва на својот исказ. Нема да се заколнува све-
докот што е малолетен или кој не може достаточно да го 
сфати значењето на заклетвата. 

(2) Заклетвата се полага усно со изговарање на овие 
зборови: „Се заколнувам дека за се за што сум овде пра-
шан зборував вистина и дека ништо што знам за оваа ра-
бота не сум премолчил". 

(3) Немите сведоци што знаат да читаат и да пишува-
ат се заколнуваат на тој начин што го потпишуваат тек-
стот на заклетвата, а глувите сведоци ќе го прочитаат тек-
стот на заклетвата. Ако немите или глувите сведоци не 
знаат да читаат ниту да пишуваат, ќе се заколнат преку 
толкувач. 

Член 181 
(1) Ако сведокот што е уредно повикан не дојде, а 

изостанокот не го оправда, или без одобрение или оправ-
дана причина се оддалечи од местото каде што треба да 
биде сослушан, органот што ја води постапката може да 
нареди присилно да се доведе и да ги поднесе трошоците 

за доведувањето, а може да го казни парично до 5.000 ди-
нари. 

(2) Ако сведокот дојде, па без оправдана причина од-
бие да сведочи иако е предупреден за последиците од од-
бивањето, може да се казни парично до 5.000 динари, а ако 
и потоа одбие да сведочи, може повторно да се казни до 
5.000 динари. Заклучокот за изрекување парична казна го 
донесува службеното лице што ја води постапката во сог-
ласност со службеното лице овластено за решавање на ра-
ботата, а кај замолен орган - во согласност со старешина-
та на тој орган односно со службеното лице овластено за 
решавање во слични работи. 

(3) Ако сведокот дополнително го оправда својот 
изостанок, службеното лице што ја води постапката ќе го 
поништи заклучокот за казната или за трошоците. Ако 
сведокот дополнително се согласи да сведочи, службеното 
лице може да го поништи заклучокот за казната. 

(4) Службеното лице што ја води постапката може да 
одлучи сведокот да ги надомести трошоците што ги пред-
извикал со својот изостанок или одбивање да сведочи. 

(5) Против заклучокот за трошоците или паричната 
казна донесен врз основа на овој член, допуштена е посеб-
на жалба. 

4. Изјава на странката 

Член 182 
(1) Ако за утврдување на определен факт не постои 

непосреден доказ или таков факт не може да се утврди врз 
основа на други доказни средства, за утврдување на тој 
факт може како доказно средство да се земе и усно дадена 
изјава на странката. Изјавата на странката може да се зе-
ме како доказно средство и во работи со мало значење, 
ако определен факт би требало да се утврдува со сослушу-
вање на сведок кој живее во место оддалечено од седиште-
то на органот, или инаку, поради прибавување на други 
докази, би било отежнато остварувањето на правото на 
странката. 

(2) Со закон може да се пропише дека и во случаи, ос-
вен оние од став 1 на овој член, определени факти можат 
да се докажуваат со изјава на странката. 

(3) Веродостојноста на изјавата на странката се цени 
според начелото пропишано во член 9 на овој закон. 

(4) Пред земањето на изјавата на странката, службе-
ното лице што ја води постапката е должно да ја предуп-
реди странката за кривичната и материјалната одговор-
ност за давање на лажна изјава. 

5. Вештаци 

Член 183 
Кога за утврдување или оцена на некој факт важен за 

решавање на работата е потребно стручно знаење со кое 
не располага службеното лице што ја води постапката, ќе 
се изведе доказ со вештачење. 

Член 184 
(1) Ако докажувањето со вештачење би било несраз-

мерно скапо според значењето или вредноста на предме-
тот, работата ќе се реши врз основа на други доказни 
средства. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член вештачењето ќе 
се изврши ако странката го бара тоа и се согласи да ги 
поднесува трошоците. 

Член 185 
(1) Со цел да се изведе доказ со вештачење, службено-

то лице што ја води постапката, определува, по службена 
должност или на предлог од странката, „еден вештак, а ко-
га ќе оцени дека вештачењето е сложено може да определи 
двајца или повеќе вештаци. 

(2) За вештаци ќе се определат лица што се стручни, и 
тоа првенствено оние што имаат посебно овластување за 
давање мислења по прашања на соодветната струка. 

(3) Странката, по правило, претходно ќе се сослуша 
за личноста на вештакот. 

(4) За вештак не може да се определи лице што не 
може да биде сведок. 
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Член 186 
(1) Секој што има потребна стручна подготовка мора 

да ја прими должноста на вештак, освен ако службеното 
лице што ја води постапката го ослободи од тоа од оправ-
дани причини, како што се преоптовареност со вештаче-
ња, други работи и слично. 

(2) Ослободување од должноста за вештачење може 
да бара и раководителот на органот или на организација-
та каде што е вработен вештакот. 

Член 187 
(1) Вештакот може да одбие да вештачи од истите 

причини од кои сведокот да сведочи. 
(2) Лицето вработено во државен орган ќе биде осло-

бодено од должноста за вештачење кога врз основа на по-
себни прописи е ослободено од таа должност. 

Член 188 
(1) Во поглед на изземањето на вештаците согласно 

ќе се применуваат одредбите за изземање на службените 
лица. 

(2) Странката може да бара изземање на вештакот и 
ако ги направи веројатни околностите што го доведуваат 
во прашање неговото стручно знаење. 

(3) За изземањето на вештакот одлучува со заклучок 
службеното лице што ја води постапката. 

Член 189 
(1) Пред почетокот на вештачењето вештакот треба 

да се предупреди дека е должен предметот на вештачење-
то грижливо да го разгледа и во својот наод точно да наве-
де што ќе забележи и најде, како и своето обрзаложено 
мислење да го изнесе непристрасно и во согласност со 
правилата на науката и вештината. 

(2) Службеното лице што ја води постапката потоа 
му ги покажува на вештакот предметите што ОВОЈ треба да 
ги разгледа. 

(3) Кога вештакот ќе го изложи својот наод и мисле-
ње, службеното лице што ја води постапката, како и 
странките можат да му поставуваат прашања и да бараат 
објаснение во поглед на дадениот наод и мислење. 

(4) Во поглед на сослушувањата на вештакот соглас-
но ќе се применуваат одредбите на член 178 од овој закон. 

(5) Вештакот не полага заклетва. 

Член 190 
(1) На вештакот може да му се наложи да изврши 

вештачење и надвор од усната расправа. Во тој случај 
може да се бара вештакот на усната расправа да го образ-
ложи својот писмен наод и мислење. 

(2) Ако се поставени повеќе вештаци, тие можат сво-
јот наод и мислење да го дадат заеднички. Ако не се согла-
суваат, секој од нив одвоено ќе го изложи својот наод и 
мислење. 

Член 191 
(1) Ако наодот и мислењето на вештакот не се јасни 

или целосни, или ако наодите и мислењата на вештакот 
суштествено се разликуваат, или ако мислењето не е до-
статочно обрзложено, или се појави основано сомневање 
во точноста ка даденото мислење, а тие недостатоци не 
можат да се отстранат ниту со повторно сослушуање на 
вештаците, ќе се обнови вештачењето со истите или со 
други вештаци, а може да се побара и мислење од некоја 
научна или стручна установа. 

(2) Мислење од некоја научна или стручна установа 
може да се бара и тогаш кога поради сложеноста на случа-
јот или поради потребата од вршење анализа може оправ-
дано да се претпостави дека на тој начин ќе се дојде до по-
точно мислење. 

Член 192 
(1) Ако вештакот кој е уредно повикан не дојде, а 

изостанокот не го оправда, или дојде но одбие да вештачи, 
или кога во оставениот рок не го поднесе својот писмен 
наод и мислење, може да се казни парично до 5.000 дина-
ри. Ако поради неоправданиот изостанок на вештакот, по-
ради неговото одбивање да вештачи или поради пропуш-
тањето да го поднесе писмениот наод и мислење настана-
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ле трошоци во постапката, може да се определи тие тро-
шоци да ги поднесе вештакот. 

(2) Заклучок за парична казна или за плаќање на тро-
шоците донесува службеното лице што ја води постапката 
во согласност со службеното лице овластено за решавање 
на работата, а кај замолениот орган - во согласност со 
старешината на тој орган, односно со службеното лице ов-
ластено за решавање во слични работи. 

(3) Ако вештакот дополнително го оправда својот 
изостанок, или дополнително го оправда тоа што својот 
писмен наод и мислење не го поднел навреме, службеното 
лице што ја води постапката ќе го поништи заклучокот за 
паричната казна или за трошоците, а ако вештакот допол-
нително се согласи да вештачи, службеното лице може да 
го поништи заклучокот за паричната казна. 

(4) Против заклучокот за трошоците или за парична-
та казна донесен врз основа на ст. 1 или 2 на овој член е 
допуштена посебна жалба. 

6. Толкувачи 

Член 193 
Врз толкувачите согласно ќе се применуваат одред-

бите на овој закон што се однесуваат на вештаците. 

7. Увид 

Член 194 
Увид се врши кога за утврдување на некој факт или 

за разјаснување на суштествени околности е потребно не-
посредно забележување на службеното лице што ја води 
постапката. 

Член 195 
(1) Странките имаат право да присуствуваат на уви-

дот. Кои лица покрај странките ќе присуствуваат на уви-
дот определува службеното лице што ја води постапката. 

(2) Увид може да се изврши и со учество на вештаци. 

Член 196 
Увидот на предметот што без тешкотија може да се 

донесе на местото каде што постапката се води ќе се из-
врши на тоа место, а инаку на местото каде што предме-
тот се наоѓа. 

Член 197 
(1) Сопственикот или држателот на предметите, на 

просториите или земјиштата што треба да се разгледаат, 
или во кои односно на кои се наоѓаат предметите на уви-
дот, или преку кои е потребно да се помине, е должен да 
допушти да се изврши увидот. 

(2) Ако сопственикот или држателот не допушти да 
се изврши увидот, согласно ќе се применат одредбите на 
овој закон за одбивањето на сведочење; 

(3) Спрема сопственикот или држателот кој без оп-
равдана причина не ќе допушти да се изврши увид, можат 
да се применат истите мерки што се применуваат спрема 
сведок што ќе одбие да сведочи (член 181 ст. 2, 3 и 4). 

(4) Штетата што е нанесена при вршењето на увидот 
спаѓа во трошоците на постапката (член ПЗ став 1) и ќе 
му се надомети на сопственикот или на држателот. За тоа 
донесува заклучок органот што ја води постапката. Про-
тив тој заклучок е допуштена посебна жалба. 

Член 198 
Службеното лице што раководи со увидот ќе внимава 

увидот да не биде злоупотребен и да не биде повредена ни-
чија деловна, професионална, научна или уметничка тајна. 

8. Обезбедување на докази 

Член 199 
(1) Ако постои оправдан страв дека некој доказ не ќе 

може подоцна да се изведе или дека неговото изведување 
ќе биде отежнато, може заради обезбедување т а доказите, 
во секоја состојба на постапката, па и пред да се поведе 
постапката, тој доказ да се изведе. 

(2) Обезбедувањето на доказите се врши по службена 
должност или по предлог од странката односно од лицето 
што има правен интерес. 

Џ 
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Член 200 
(1) За обезбедување на доказите во текот на постапка-

та е надлежен органот што ја води постапката. 
(2) За обезбедување на доказите пред поведувањето 

на постапката е надлежен органот на чие подрачје се нао-
ѓаат предметите што треба да се разгледаат, односно на 
чие подрачје престојуваат лицата што треба да се сослу-
шаат. 

Член 201 
(1) За обезбедувањето на доказите се донесува посе-

бен заклучок. 
(2) Против заклучокот со кој се одбива предлогот за 

обезбедување на доказите е допуштена посебна жалба, ко-
ја не го прекинува текот на постапката. 

Г л а в а X I I 

РЕШЕНИЕ 

1. Орган што донесува решение 

Член 202 
(1) Врз основа на фактите утврдени во постапката, 

органот надлежен за решавање донесува решение за рабо-
тата што е предмет на постапката. 

(2) Кога за работата решава колегијален орган, тој 
може да решава кога се присутни повеќе од половината 
негови членови, а решението го донесува со мнозиство 
гласови од присутните членови, ако со закон или со други 
прописи не е определено особено мнозинство. За решава-
ње на извршните совети важат посебни прописи. 

Член 203 
Кога со закон или со други прописи засновани врз за-

кон е определено за една работа да решаваат два или по-
веќе органи, секој од нив е доложен да реши за таа работа. 
Овие органи ќе се спогодат кој од нив ќе издаде решение, а 
во решението мора да биде наведен, актот на другиот ор-
ган. 

Член 204 
(1) Кога во Закон или во пропис заснован врз закон е 

определено решение да донесува еден орган со претходна 
согласност од друг орган, решението се донесува откако 
другиот орган дал согласност. Органот што донесува ре-
шение е должен во своето решение да го наведе актот со 
кој другиот орган дал или одбил согласност, односно да 
наведе дека во пропишаниот рок другиот орган ниту дал 
ниту одбил согласност. 

(2) Кога во закон или во пропис заснован врз закон е 
определено решение да донесува еден орган во согласност 
со друг орган, органот што донесува решение го составува 
и со списите на предметот му го праќа на согласност на 
другиот орган, кој може да даде согласност со потврда на 
самото решение или со посебен акт. Во таков случај реше-
нието е донесено кога другиот орган дал согласност, а се 
смета како акт на органот што го донел. 

(3) Одредбата на претходниот став важи и за случај 
кога во закон е пропишано решение да донесува еден ор-
ган со потврда или одобрение од друг орган. 

(4) Кога со закон или со друг пропис е определено де-
ка надлежниот орган е должен пред донесувањето на ре-
шение да прибави мислење од друг орган, решение може 
да се донесе само по прибавеното мислење. 

(5) Органот чија согласност или мислење е потребно 
за донесување на решение е должен согласноста, односно 
мислењето да го даде во рок од еден месец од денот кога 
му е побарано, ако со посебни прописи не е определен 
друг рок. Ако овој орган во тој рок не го извести органот 
што го донесува решението дека дава или одбива соглас-
ност се смета дека дал согласност, а ако не даде никакво 
мислење, надлежниот орган може да донесе решение и без 
прибавено мислење, ако со посебни прописи не е опреде-
лено поинаку. 

' Член 205 
Ако службеното лице што ја водело постапката не е 

овластено да донесе решение, должно е нацрт на решение-
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то да му поднесе на органот што донесува решение. Ова 
службено лице го потпишува нацртот на решението. 

2. Форма и составни- делови на решението 

Член 206 
(1) Секое решение мора како такво да се означи. По 

исклучок, со посебни прописи може да се предвиди дека на 
решението може да му се даде и друг назив. 

(2) Решението се донесува писмено. По исклучок, во 
случаи предвидени со овој закон или со прописи донесени 
врз основа на закон, решението може да се донесе и усно. 

(3) Писменото решение содржи: увод, диспозитив (из-
река), образложение, упатство за правно средство, назив 
на органот со бројот и датумот на решението, потпис на 
службеното лице и печат на органот. Во случаите предви-
дени со закон, или со пропис донесен врз основа на закон, 
решението не мора да ги содржи одделни од овие делови. 
Ако решението се обработува механографски, наместо 
потпис и печат може да содржи факсимил. 

(4) И кога решението ќе се објави усно, мора да се из-
даде написмено, освен ако со закон или со пропис донесен 
врз основа на закон е определено поинаку. 

(5) Решението мора да и се достави на странката во 
оригинал или во заверен препис. 

Член 207 
( 1 ) УБОДОТ на решението содржи: назив на органот 

што го донесува решението, пропис за надлежноста на тој 
орган, име на странката и на нејзиниот законски застап-
ник или полномошник ако го има и кратко означување на 
предметот на постапката. 

(2) Ако решението е донесено од страна на два или 
повеќе органи, или со согласност, потврда или по приба-
вено мислење од друг орган, тоа треба да се наведе во УБО-
ДОТ, а ако работата ја решил колегијален орган, во уводот 
се означува денот на седницата на која е решена работата. 

Член 208 
(1) Со диспозитивот се решава за предметот на по-

стапката во целост и за сите барања на странките за кои 
во текот на постапката не е решено посебно. 

(2) Диспозитивот мора да биде краток и определен, а 
кога е потребно може да се подели и на повеќе точки. 

(3) Со диспозитивот може да се реши и за трошоците 
на постапката, ако ги имало, определувајќи го нивниот из-
нос, кој е должен да ги плати, на кого и во кој рок. Ако во 
диспозитивот не се решава за трошоците ќе се наведе дека 
за нив ќе се донесе посебен заклучок. 

(4) Ако со решението се налага извршување на некак-
во дејствие, во диспозитивот ќе се определи и рокот во кој 
треба да се изврши тоа дејствие. 

(5) Кога е пропишано дека жалбата не го одлага из-
вршувањето на решението, тоа мора да биде наведено во 
диспозитивот. 

Член 209 
(1) Во едноставни работи во кои учествува само една 

странка, како и во едноставни работи во кои во постапка-
та учествуваат две или повеќе странки, но ниедна не при-
говара на поставеното барање, а барањето се уважува, об-
разложението на решението може да содржи само кратко 
излагање на барањето на странката и повикување на прав-
ните прописи врз основа на кои е решена работата. Во вак-
ви работи решение може да се издаде и на пропишан обра-
зец. 

(2) Во други работи образложението на решението 
содржи: кратко излагање на барањето на странките, ут-
врдената фактична состојба, по потреба и причините кои 
биле решавачки при оцената на доказите, причините пора-
ди кои не е уважено некое од барањата на странките, прав-
ните прописи, и причините кои со оглед на утврдената 
фактична состојба упатуваат на онакво решение како е да-
дено во диспозитивот. Ако жалбата не го одлага извршу-
вањето на решението, образложението содржи и повикува-
ње на прописот кој го предвидува тоа. Во образложението 
на решението мораат да бидат образложени и оние заклу-
чоци против кои не е допуштена посебна жалба. 

(3) Кога надлежниот орган со закон или со друг про-
пис заснован врз закон е овластен да је реши работата по 
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слободна оцена, должен е во образложението, покрај пода-
тоците од став 2 на овој член, да го наведе тој пропис и да 
ги изложи причините од кои се раководел при донесување-
то на решението. Овие причини не мораат да се наведат 
кога тоа во јавен интерес со закон или со уредба изречно е 
предвидено. 

(4) Ако со закон или со уредба посебно е предвидено 
дека во решението донесено по слободна оцена не мораат 
да се наведат причините од кои органот се раководел при 
донесувањето на решението, во образложението на реше-
нието се наведуваат податоците од став 2 на овој член,, 
прописот со кој е овластен органот да ја реши работата 
по слободна оцена и прописот со кој е овластен дека не 
мора да ги наведе причините од кои се раководел при до-
несувањето на решението. 

Член 210 
(1) Со упатството за правно средство странката се из-

вестува дали против решението може да изјави жалба или 
да поведе управен спор или друга постапка пред суд. 

(2) Кога против решението може да се изјави жалба, 
во упатството се наведува на кого му се изјавува, а на ко-
го, во кој рок и со колкава такса му се предава, како и дека 
може да се изјави и на записник. 

(3) Кога против решението може да се поведе управен 
спор, во упатството се наведува на кој суд се поднесува 
тужбата и во кој рок, а кога може да се поведе друга по-
стапка пред суд, се наведува судот на кој може да му се об-
рати и во кој рок. 

(4) Кога во решението е дадено погрешно упатство, 
странката може да постапи според важечките прописи или 
според упатството. Странката што ќе постапи според по-
грешно упатство, не може поради тоа да има штетни по-
следици. 

(5) Кога во решението не е дадено никакво упатство 
или упатството е нецелосно, странката може да постапи 
според важечките прописи, а може во рок од осум, дена да 
бара од органот што го донел решението да го дополни 
решението. Во таков случај рокот за жалба односно за суд-
ска тужба тече од денот на доставувањето на дополнетото 
решение. 

(6) Кога против решението е можно да се изјави жал-
ба, а странката погрешно е упатена дека против тоа реше-
ние нема место за жалба, или дека против него може да се 
поведе управен спор, рокот за жалба тече од денот на до-
ставувањето на решението на судот со кое тужбата е от-
фрлена како недопуштена, ако странката веќе пред тоа не 
поднела жалба на надлежниот орган. 

(7) Кога против решението не е можно да се изјави 
жалба, а странката е погрешно упатена дека против тоа 
решение може да се жали, таа изјавила жалба и поради тоа 
го пропуштила рокот за поведување на управен спор, овој 
рок и тече од денот на доставувањето на решението со кое 
жалбата и е отфрлена, ако странката веќе пред тоа не по-
вела управен спор. 

(8) Упатството за правно средство, како посебен сос-
тавен дел на решението (член 206 став 3), се става по об-
разложението. 

Член 211 
(1) Решението го потпишува службеното лице што го 

донесува. 
(2) Решението што го донел колегијален орган го пот-

пишува претседавачот, ако со овој закон или со посебен 
пропис не е определено поинаку. 

(3) Кога колегијалниот орган донел целосно решение 
на странките им се издава заверен препис од решението, а 
кога работата ја решил со заклучок решението се израбо-
тува во согласност со тој заклучок, и заверен препис од 
таквото решение им се издава на странките. 

Член 212 
(1) Кога е во прашање работа што се однесува до по-

голем број определени лица, може за сите тие лица да се 
донесе едно решение, но тие мораат да бидат именувани 
во диспозитивот, а во образложението на решението мо-
раат да бидат изложени причините што се однесуваат на 
секое од нив. Ваквото решение мора да му се достави на 
секое од тие лица, освен во случајот предвиден во член 90 
на овој закон. 

(2) Ако е во прашање работа што се однесува до пого-
лем број лица што на органот не му се познати, може за 

сите нив да се донесе едно решение но тоа мора да содржи 
такви податоци што од нив да може лесно да се утврди на 
кои лица се однесува решението (на пример, жители или 
сопственици на имот во определена улица и ел.). 

Член 213 
(1) Во работи од помало значење во кои се задоволу-

ва барањето на странката, а не се засега во јавниот инте-
рес ниту во интерес на друго лице, решението може да се 
состои само од диспозитив во вид на забелешка на списот, 
ако причините за таквото решение се очигледни и ако не е 
прпишано поинаку. 

(2) Таквото решение, по правило, п се соопштува на 
странката усно, а написмено мора да и се издаде ако тоа 
го бара таа. 

(3) Таквото решение, по правило, не содржи образ-
ложение, освен ако тоа по природата на работата е по-
требно. Ваквото решение може да се издаде на пропиша-
ниот образец. 

Член 214 
(1) Кога е во прашање преземање на исклучително' 

итни мерки со цел за обезбедување на јавниот мир и без-
бедност или заради отстранување на непосредна опасност 
за животот и здравјето на луѓето или за имотот, над-
лежниот орган, односно овластеното службено лице на 
надлежниот орган (член 35) може да донесе решение и ус-
но. 

(2) Органот кој според став 1 на овој член донел усно 
решение може да го нареди неговото извршување без од-
лагање. 

(3) По барање на странката, органот што донел усно 
решение е должен да А го издаде на странката во писмена 
форма најдоцна во рок од осум дена од денот на поднесу-
вањето на барањето. Тоа барање може да се поднесе во 
рок од два месеца од денот на донесувањето на усното ре-
шение. 

3. Делумно, дополнително и привремено решение 

Член 215 
(1) Кога за една работа се решава во повеќе точки а 

само некои од нив се дозреани за решавање, и кога ќе се 
покаже како целесобразно за тие точки да се реши со по-
себно решение, надлежниот орган може да донесе решение 
само за тие точки (делумно решение). 

(2) Делумното решение во поглед на правните сред-
ства и извршувањето се смета како самостојно решение. 

Член 216 
(1) Ако надлежниот орган со решението не одлучил 

за сите прашања кои биле предмет на постапката, тој 
може, по предлог од странката или по службена должност, 
да донесе посебно решение за прашањата кои со веќе доне-
сеното решение не се опфатени (дополнително решение). 
Ако предлогот на странката за донесување на дополни-
телно решение биде одбиен, против заклучокот за тоа е 
допуштена посебна жалба. 

(2) Ако предметот е веќе достаточно расправен, до-
полнително решение може да се донесе без повторно спро-
ведување на испитна постапка. 

(3) Дополнителното решение во поглед на правните 
средства и извршувањето се смета како самостојно реше-
ние. 

Члан 217 
(1) Ако според околностите на случајот е неопходно 

пред завршувањето на постапката да се донесе решение со 
кое привремено се уредуваат спорни прашања или односи, 
такво решение се донесува врз основа на податоците што 
постојат во моментот на неговото донесување. Во таквото 
решение мора да биде изречно назначено дека е привреме-
но. 

(2) Донесувањето на привремено решение по предлог 
од странката надлежниот орган може да го обуслови со 
давање на обезбедување за штетата што би можела пора-
ди извршувањето на тоа решение да настане за противна-
та странка во случај основното барање на предлагачот да 
не биде уважено. 

( 
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(3) Со решението за главната работа што се донесува 
по окончувањето на постапката се укинува привременото 
решение донесено во текот на постапката. 

(4) Привремено решение во поглед на правните сред-
ства и извршувањето се смета како самостојно решение. 

4. Рок за издавање на решение 

Член 218 
(1) Кога постапката се поведува по повод барање на 

странката, односно по службена должност ако е тоа во ин-
терес на странката, д пред донесувањето на решение не е 
потребно да се спроведува посебна испитна постапка ниту 
постојат други причини поради кои не може да се донесе 
решение без одлагање (решавање на претходно прашање и 
др.), надлежниот орган е должен да донесе решение и да и 
го достави на странката што побрзо, а најдоцна во рок од 
еден месец сметајќи од денот на предавањето на уредно 
барање, односно од денот на поведувањето постапка по 
службена должност, ако се посебен пропис не е определен 
пократок рок. Во другите случаи кога постапката се пове-
дува по повод барање на странката, односно по службена 
должност ако е тоа во интерес на странката, надлежниот 
орган е должен да донесе решение и да го достави до 
странката најдоцна во рок од два месеца ако со посебен 
пропис не е определен пократок рок. 

(2) Ако надлежниот орган против чие решение е до-
пуштена жалба не го донесе решението и не го достави до 
странката во пропишаниот рок, странката има право на 
жалба, како да е одбиено нејзиното барање. 

5. Исправање на грешки во решението 

Член 219 
(1) Органот што го донел решението односно службе-

ното лице што го потпишало или издало решението, може 
во секое време да ги исправи грешките во имињата или 
броевите, пишувањето или сметањето, како и други очиг-
ледни неточности во решението или неговите заверени 
преписи. Исправката на грешка произведува правно деј-
ство од денот од кој произведува правно дејство решение-
то што се исправа. 

(2) За исправката се донесува посебен заклучок. Бе-
лешката за исправката се запишува во оргиналот на реше-
нието, а ако е тоа можно и во сите заверени преписи што 
им се доставени на странките. Белешката ја потпишува 
службеното лице што го потпишало заклучокот за исправ-
ката. 

(3) Против заклучокот со кој веќе донесеното реше-
ние се исправа, или со кој се одбива предлогот за исправа-
ње, е допуштена посебна жалба. 

Г л а в а XIII 

ЗАКЛУЧОК 

Член 220 
(1) Со заклучок се одлучува за прашањата што се од-

несуваат на постапката. 
(2) Со заклучок се одлучува и за оние прашања што 

како споредни ќе се појават во врска со спроведувањето на 
постапката, а кои не се решаваат со решение. 

Член 221 
(1) Заклучокот го донесува службеното лице што го 

врши она дејствие на постапката при кое се појавило пра-
шањето што е предмет на заклучокот, ако со овој закон 
или со други прописи не е определено поинаку. 

(2) Ако со заклучокот се налага извршување на некое 
дејствие, ќе се определи и рокот во кој тоа дејствие ќе се 
изврши. 

(3) Заклучокот им се соопштува на заинтересираните 
лица усно, а написмено се издава на барање од лицето 
што може против заклучокот да изјави посебна жалба, или 
кога може веднаш да се бара извршување на заклучокот. 

Член 222 
(1) Против заклучокот може да се изјави посебна жал-

ба само кога е тоа изречно предвидено со закон. Таквиот 

заклучок мора да биде образложен и да содржи и упатство 
за жалба. 

(2) Жалбата се изјавува во ист рок, на ист начин и на 
ист орган како и жалбата против решението. 

(3) Заклучоците против кои не е допуштена посебна 
жалба заинтересираните лица можат да ги побиваат со 
жалба против решението, освен ако жалбата против заклу-
чокот со овој закон е исклучена. 

(4) Жалбата не го одлага извршувањето на заклучо-
кот, освен ако со закон или со самиот заклучок е определе-
но поинакау. 

Т Р Е Т Д Е Л 

ПРАВНИ СРЕДСТВА 

Г л а в а XIV 

ЖАЛБА 

1. Право на жалба 

Члан 223 
(1) Против решението донесено во прв степен стран-

ката има право на жалба. 
(2) Јавниот обвинител, јавниот правобранител и дру-

ги државни органи, кога со закон се овластени, можат да 
изјават жалба против решение со кое е повреден закон во 
корист на поединци или на правно лице, а на штета на оп-
штествената заедница. Општествениот правобранител на 
самоуправувањето може да изјави жалба, ако е во праша-
ње заштита на самоуправните права или на општествена-
та сопственост. 

Член 224 
(1) Против првостепено решение на сојузниот или на 

републичкиот, односно на покраинскиот секретаријат и на 
друг самостоен сојузен или републички односно покраин-
ски орган на управата може да се изјави жалба само кога е 
тоа со закон или со уредба предвидено, како и во случај 
кога е во прашање работа во која е исклучен управен спор. 

(2) Против решение на Сојузниот или на републички 
извршен совет или на извршен совет на автономна покра-
ина, како и против решение на нивните одбори и комисии, 
не може да се изјави жалба. 

2. Надлежност на органите за решавање по жалба 

П Член 225 
Ако за решело до прв степен е определен општински 

орган (членЛ^), со закон ќе се определи органот што ќе ре-
шава во втор степен. 

Член 226 
Против решението на собранието на општествено-

-политичката заедница или на некој негов собор, донесено 
во прв степен, не може да се изјави жалба. 

Член 227 
По жалба против првостепените решенија на подрач-

ните органи и на организационите единици што се основа-
ни со задача да вршат определени управни работи од над-
лежноста на сојузен орган на управата решава тој сојузен 
орган. 

Член 228 
(1) По жалбата против решението донесено врз осно-

ва на член 203 или 204 на овој закон решава органот што е 
надлежен за решавање по жалбата против решение на ор-
ганот што го издал (член 203) односно донел (член 204) по-
биваното решение, ако со посебен пропис не е определено 
по жалбата да решава друг орган. Второстепениот орган 
може само да го поништи побиваното решение, а не може 
да го измени. 

(2) Ако органот што според став 1 на овој член тре-
бал да решава по жалбата дал согласност, одобрение или 
потврда на првостепеното решение, по жалбата решава 
органот определен со закон, а ако таков орган не е опреде-
лен, против вакво решение може непосредно да се поведе 
управен спор. 
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Член 229 
(1) По жалбата против првостепеното решение на са-

моуправната организација или заедница решава органот 
определен со статутот на организацијата, односно на заед-
ницата, ако со закон не е пропишано по жалбата да реша-
ва друг орган. 

(2) По жалбата против првостепеното решение на са-
моуправна организација и заедница донесено во вршење-
то најавио овластување решава органот на управата,, ако 
е тоа утврдено со закон. 

(3) Ако за решавањето по жалбата не е определен ор-
ган во смисла на одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, по 
жалбата решава органот на управата надлжен за соодвет-
ната управна област. 

3. Рок за жалба 

Член 230 
(1) Жалбата се поднесува во рок од 15 дена, ако со за-

кон не е определено поинаку. 
(2) Рокот за жалба за секое лице и за секој орган на 

кои им се доставува решението се смета од денот на доста-
вувањето на решението. 

Член 231 
(1) Во текот на рокот за жалбата решението не може 

да се изврши. Кога жалбата е прописно изјавена, решение-
то не може да се изврши се додека решението што е доне-
сено по жалбата не и се достави на странката. 

(2) По исклучок, решението може да се изврши во 
жалбениот рок како и откако жалбата е изјавена, ако тоа е 
предвидено со закон, ако се работи за преземање на итни 
мерки (член 141 точка 4), или ако поради одлагање на из-
вршувањето на некоја странка би и била нанесена штета 
што не би можела да се поправи. Во последниот случај 
може да се бара соодветно обезбедување од странката во 
чиј интерес се спроведува извршувањето и со ова обезбе-
дување да се обуслови извршувањето. 

4. Содржина на жалбата 

Член 232 
(1) Во жалбата мора да се наведе решението што се 

побива, означувајќи го називот на органот што го донел, 
како и бројот и датумот на решението. Доволно е жалите-
лот да изложи во жалбата во кој поглед е незадоволен со 
решението, но жалбата не мора да ја образложи посебно. 

(2) Во жалбата можат да се изнесуваат нови факти и 
нови докази, но жалителот е должен да образложи поради 
што не ги изнел во првостепената постапка. 

(3) Ако во жалбата се изнесени нови факти и нови до-
кази, а во постапката учествуваат две или повеќе странки 
со спротивни интереси, кон жалбата се прилагаат уште и 
онолку преписи колку што има такви странки. Во таков 
случај органот доставува до секоја таква странка препис 
од жалбата и и остава рок да се изјасни за новите факти и 
докази. Овој рок не може да биде пократок од осум, ниту 
подолг од петнаесет дена. 

5. Предавање на жалбата 

Член 233 
(1) Жалбата непосредно му се предава или му се пра-

ќа по пошта на органот што го донел првостепеното ре-
шение. 

(2) Ако жалбата му е предадена или испратена непос-
редно на второстепениот орган, тој веднаш му ја испраќа 
на органот од прв степен. 

(3) Жалбата предадена или испратена непосредно на 
второстепениот орган во поглед на рокот, се смета како да 
му е предадена на првостепениот орган. 

6. Работа на првостепениот орган по жалбата 

Член 234 
< 

'1) Органот од прв степен испитува дали жалбата е 
допуштена, навремена и изјавена од овластено лице. 

(2) Недопуштената, ненавремената или од неовласте-
но лице изјавената жалба органот од прв степен ќе ја от-
фрли со свое решение. 

(3) Навременоста на жалбата што му е предадена или 
испратена непосредно на второстепениот орган, органот 
од прв степен ја цени според ценот кога му е предадена од-
носно испратена на второстепениот орган. 

(4) Против решението со кое е отфрлена жалбата врз 
обнова на став 2 од овој член, странката има право на жал-
ба. Ако органот што решава по жалбата најде дека жалба-
та е оправдана ќе реши наедно и по жалбата што била от-
фрлена. 

Член 235 
(1) Ако органот што го донел решението најде дека 

жалбата е оправдана, а не е потребно да се спроведува но-
ва испитна постапка, може работата да ја реши поинаку и 
со ново решение да го замени решението што се побива со 
жалбата. 

(2) Против новото решение странката има право на 
жалба. 

Член 236 
(1) Ако органот што го донел решението најде по по-

вод жалбата дека спроведената постапка била нецелосна, 
а дека тоа можело да биде од влијание врз решавањето за 
рботата, тој може постапката да ја надополни согласно со 
одредбите на овој закон. 

(2) Органот што го донел решението ќе ја надополни 
постапката и тогаш кога жалителот ќе изнесе во жалбата 
такви факти и докази што би можеле да бидат од влијание 
за поинакво решение на работата, ако на жалителот мора-
ла да му биде дадена можност да учествува во постапката 
што му претходела на донесувањето на решението, а таа 
можност не му била дадена, или му била дадена, а тој про-
пуштил да ја користи, но во жалбата го оправдал тоа про-
пуштање. 

(3) Според резултатот на дополнетата постапка, ор-
ганот што го донел решението може во границите на ба-
рањето на странката даја реши работата поинаку, и со но-
во решение да го замени решението што се побива со жал-
бата. 

(4) Против новото решение странката има право на 
жалба. 

Член 237 
Кога решението е донесено без претходно спроведена 

посебна испитна постапка што била задолжителна, или 
кога е донесено според член 141 точ. 1, 2 или 3 на овој за-
кон, но на странката не и била дадена можност да се изјас-
ни за фактите и околностите што се од важност за донесу-
вање на решението, а странката во жалбата бара испитна-
та постапка да се спроведе, односно да и се даде можност 
да се изјасни за таквите факти и околности, првостепениот 
орган е должен да ја спроведе таа постапка. По спроведу-
вањето на постапката првостепениот орган може да го 
уважи барањето од жалбата и да донесе ново решение. 

Член 238 
(1) Кога органот што го донел решението ќе најде де-

ка поднесената жалба е допуштена, навремена и изјавена 
од овластено лице, а со ново решение не го заменил реше-
нието што се побива со жалбата, должен е, без одлагање, а 
најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на приемот на 
жалбата, да му ја испрати жалбата на органот надлежен за 
решавање по жалбата. 

(2) Кон жалбата е должен да ги приложи сите списи 
што се однесуваат на предметот. 

7. Решавање на второстепениот орган по жалбата 

Член 239 
(1) Ако жалбата е недопуштена, ненавремена или из-

јавена од неовластено лице, а првостепениот орган про-
пуштил да ја отфрли поради тоа, ќе ја отфрли органот 
што е надлежен за решавање по жалбата. 

(2) Ако жалбата не ја отфрли, второстепениот орган 
го зема предметот во решавање. 

(3) Второстепениот орган може да ја одбие жалбата, 
да го поништи решението во целост или делумно, или да 
го измени. 

А 
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Член 240 
(1) Второстепениот орган ќе ја одбие жалбата кога ќе 

утврди дека постапката што му претходела на решението 
е спроведена правилно и дека решението е правилно и врз 
закон засновано, а жалбата неоснована. 

(2) Второстепениот орган ќе ја одбие жалбата и кога 
ќе најде дека во првостепената постапка имало недостато-
ци, но дека тие се такви што не можеле да имаат влијание 
врз решавањето на работата. 

(3) Кога второстепениот орган ќе најде дека првосте-
пеното решение е засновано врз закон, но поради други 
причини, а не поради оние кои се наведени во решението, 
тој во своето решение ќе ги изложи тие причини, а жалба-
та ќе ја одбие. 

Член 241 
(1) Ако второстепениот орган утврди дека во прво-

степената постапка е сторена неправилност која решение-
то го прави ништовно (член 267), ќе го огласи таквото ре-
шение за ништовно, како и оној дел од постапката што е 
извршен по таа неправилност. 

(2) Ако второстепениот орган утврди дека првостепе-
ното решение го донел ненадлежен орган, ќе го поништи 
тоа решение по службена должност и предметот ќе му го 
достави на надлежниот орган на решавање. 

Член 242 
(1) Кога второстепениот орган ќе утврди дека во 

првостепената постапка фактите се нецелосно или по-
грешно утврдени, дека во постапката не се водело сметка 
за правилата на постапката што би биле од влијание врз 
решението на работата, или дека диспозитивот на побива-
ното решение е нејасен или е во противречност со образ-
ложението, тој ќе ја надополни постапката и ќе ги отстра-
ни изложените недостатоци било сам, било преку првосте-
пениот орган или некој замолен орган. Ако второстепени-
от орган најде дека врз основа на фактите утврдени во 
надополнетата постапка работата мора да се реши поина-
ку отколку што е решена со првостепеното решение, тој 
со свое решение ќе го поништи првостепеното решение и 
сам ќе ја реши работата. 

(2) Ако второстепениот орган најде дека недостато-
ците во првостепената постапка'побрзо и поекономично 
ќе ги отстрани првостепениот орган, тој со свое решение 
ќе го поништи првостепеното решение и предметот ќе му 
го врати на првостепениот орган на повторна постапка. 
Во тој случај второстепениот орган е должен со своето ре-
шение да му укаже на првостепениот орган во кој поглед 
треба да се надополни постапката, а првостепениот орган 
е должен во се да постапи по второстепеното решение и 
без одлагање, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
приемот на предметот, да донесе ново решение. Против 
новото решение странката има право на жалба. 

Член 243 
(1) Ако второстепениот орган утврди дека во првос-

тепеното решение погрешно се оценети доказите, дека од 
утврдените факти е изведен погрешен заклучок во поглед 
на фактичната состојба, дека погрешно е применет прав-
ниот пропис врз основа на кој се решава работата, или ако 
најде дека врз основа на слободна оцена требало да се до-
несе поинакво решение, тој со свое решение ќе го поништи 
првостепеното решение и сам ќе ја реши работата. 

(2) Ако второстепениот орган утврди дека решението 
е правилно во поглед на утврдените факти и во поглед на 
примената на законот, но дека целта поради која е донесе-
но решението може да се постигне и со други средства по-
поволни за странката, ќе го измени првостепеното реше-
ние во таа смисла. 

Член 244 
(1) Со цел за правилно решавање на работата второс-

тепениот орган може по повод жалбата да го измени 
првостепеното решение во корист на жалителот и покрај 
барањето поставено во жалбата, а во рамките на барањето 
поставено во првостепената постапка, ако со тоа не се на-
вредува правото на друго лице. 

(2) Со истата цел второстепениот орган може по по-
вод жалбата да го измени првостепеното решение на ште-
та на жалителот, но само од некоја од причините предви-
дени во чл. 263, 266 и 267 на овој закон. 

Член 245 
(1) Одредбите на овој закон што се однесуваат на ре-

шението согласно се применуваат и врз решенијата што 
се донесуваат по жалбата. 

(2) Во образложението на второстепеното решение 
мораат да се оценат и сите наводи од жалбата. Ако веќе 
првостепениот орган во образложението на своето реше-
ние правилно ги оценил наводите што се изнесуваат во 
жалбата, второстепениот орган може да се повика на при-
чините на првостепеното решение. 

8. Жалба кога првостепено решение не е донесено 

Член 246 
(1) Ако жалба изјавила странка по чие барање прво-

степениот орган не донел решение (член 218 став 2), вто-
ростепениот орган ќе бара првостепениот орган да му ги 
соопшти причините поради кои не е донесено решение во 
рокот. Ако најде дека не е донесено решение во рокот по-
ради оправдани причини, или поради вина на странката, 
на првостепениот орган ќе му определи рок за донесување 
на решение, кој не може да биде подолг од еден месец. Ако 
причините поради кои не е донесено решение во рокот не 
се оправдани, второстепениот орган ќе бара првостепени-
от орган да му ги испрати списите на предметот. 

(2) Ако второстепениот орган може да ја реши рабо-
тата според списите на предметот, ќе донесе свое решение, 
а ако не може, сам ќе ја спроведе постапката и со свое ре-
шение ќе ја реши работата. По исклучок, ако второстепе-
ниот орган најде дека постапката побрзо и поекономично 
ќе ја спроведе првостепениот орган, ќе му наложи да го 
стори тоа и собраните податоци да му ги достави во опре-
делен рок, и потоа сам ќе ја реши работата. Ваквото реше-
ние е конечно. 

9. Рок за донесување решение по жалба 

Член 247 
(1) Решение по жалбата мора да се донесе и да и се 

достави на странката штом е тоа можно, а најдоцна во 
рок од два месеца сметајќи од денот на предавањето 
нажалбата, ако со посебен пропис не е определен пократок 
рок. 

(2) Ако странката се откаже од жалбата, постапката 
по жалбата се запира со заклучок. 

10. Доставување на второстепеното решение 

Член 248 
Органот што ја решил работата во втор степен го и о 

праќа своето решение, по правило, со списите на предме-
тот до првостепениот орган, кој е должен решението да го 
достави до странките во рок од осум дена од денот на при-
емот на списите. 

Г л а в а XV 

ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА 

1. Поведување обнова на постапката 
1 Член 249 

Постапката окончана со решение против кое нема ре-
довно правно средство во управната постапка (конечно во 
управната постапка) ќе се обнови: 

1) ако се узнае за нови факти, или се најде или се стек-
не можност да се употребат нови докази, кои сами или во 
врска со веќе иозведените и употребените докази, би 
можеле да доведат до поинакво решение ако тие факти од-
носно докази биле изнесени или употребени во поранеш-
ната постапка; 

2) ако решението е донесено врз основа на лажна ис-
права или лажен исказ на сведок или вештак, или ако до-
шло како последица од некакво дело казниво според кри-
вичниот закон; 

3) ако решението се заснова врз пресуда донесена во 
кривичната постапка или во постапка по стопански пре-
стап, а таа пресуда е правосилно укината; 

4) ако решението поволно за странката е донесено 
врз основа на невистинити наводи на странката со кои ор-
ганот што ја водел постапката бил доведен во заблуда; 

1 
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5) ако решението на органот што ја водел постапката 
се заснова врз некое претходно прашање, а надлежниот 
орган тоа прашање подоцна го решил поинаку во суштес-
твените точки; 

6) ако во донесувањето на решението учествувало 
службено лице што според законот морало да биде иззе-
мено; 

7) ако решението го донело службено лице на над-
лежниот орган што не било овластено за негово донесува-
ње; 

8) ако колегијалниот орган што го донел решението 
не решавал во составот предвиден со важечките прописи 
или ако за решението не гласало пропишаното мнозин-
ство; 

9) ако на лицето што требало да учествува во свој-
ство на странка не му била дадена можност да учествува 
во постапката; 

10) ако странката не ја застапувал законски застап-
ник, а според законот требало да ја застапува; 

11) ако на лицето што учествувало во постапката не 
му била дадена можност под условите од член 15 на овој 
закон да се служи со својот јазик. 

Член 250 
(1) Обнова на управната постапка може да бара 

странката, а органот што го донел решението со кое по-
стапката е окончана може да поведе обнова на постапката 
по службена должност. 

(2) Порди околностите наведени во член 249 точ. 1, 6, 
7, 8 и 11 на овој закон странката може да бара обнова на 
постапката само ако без своја вина не била во состојба во 
поранешната постапка да ги изнесе околностите поради 
кои бара обнова. 

(3) Од причините наведени во член 249 точ. 6 до 11 на 
овој закон странката не може да бара обнова на постапка-
та, ако тие причини без успех биле изнесени Зо поранеш-
ната постапка. 

(4) Јавниот обвинител може да бара обнова на по-
стапката под истите услови како и странката. 

Член 251 
Ако решението по кое се бара обнова на управната 

постапка било предмет на управен спор, обнова може да 
се дозволи само поради оние факти кои органот ги ут-
врдил во поранешната управна постапка, а не и поради 
оние што ги утврдил судот во својата постапка. 

Член 252 
(1) Странката може да бара обнова на постапката во 

рок од еден месец, и тоа: 
1) во случајот од член 249 точка 1 - од денот кога 

странката можела да изнесе нови факти односно да упот-
реби нови докази; 

2) во случајот од член 249. точ. 2 и 3 - од денот кога 
странката узнала за правосилна пресуда во кривичната 
постапка, или во постапка по стопански престап, а ако по-
стапката не може да се спроведе, од денот кога узнала за 
запирањето на таа постапка или за околностите поради 
кои постапката не може да се поведе, односно за околнос-
тите поради кои нема можности за кривично гонење од-
носно за гонење за стопански престап; 

3) во случајот од член 249 точка 5 - од денот кога 
странката можела да употреби нов акт (пресуда, реше-
ние); 

4) во случајот од член 249 точ. 4, 6, 7 и 8 - од денот ко-
га странката узнала за причината за обнова; 

5) во случајот од член 249 точ. 9, 10 и 11 - од денот ко-
га решението и е доставено на странката. 

(2) Ако рокот определен во став 1 на овој член би по-
чнал да тече пред да стане решението конечно во управна-
та постапка, тој рок ќе се смета од денот кога решението 
станало конечно, односно од доставувањето на конченото 
решение од надлежниот орган. 

(3) По истекот на рокот од пет години од доставува-
њето на решението на странката, обнова не може да се ба-
ра ниту може да се поведе по службена должност. 

(4) По исклучок, и по рокот од пет години обнова 
може да се бара односно да се поведе само од причините 
наведени во член 249 точ. 2, 3 и 5 од овој закон. 

Член 253 
(1) Управната постапка може да се обнови од причи-

ните наведени во член 249 точка 2 на овој закон и ако кри-
вичната постапка не може да се спроведе или ако постојат 
околности поради кои не може да се поведе постапка. 

(2) Пред донесувањето на заклучокот за обнова на уп-
равната постапка од причините наведени во член 249 точ-
ка 2 на овој закон, службеното лице ќе побара известување 
од органот надлежен за кривично гонење за тоа дали кри-
вичната постапка е запрена односно дали постојат окол-
ности поради кои постапката не може да се поведе. 
Службеното лице не мора да побара такво известување 
ако настапила застареност на кривичното гонење, или ако 
настапила смрт на лицето на чија кривична одговорност 
се укажува во барањето за обнова на управната постапка, 
односно ако околностите поради кои постапката не може 
да се поведе самото службено лице може со сигурност да 
ги утврди. 

Член 254 
Странката е должна во предлогот за обнова на по-

стапката да ги направи веројатни околностите врз кои го 
заснова предлогот, како и околноста дека предлогот е ста-
вен во законскиот рок. 

2. Решавање за обнова на постапката 

Член 255 
(1) Предлогот за обнова на постапката странката му 

го предава или испраќа на органот што за предметот ре-
шавал во прв степен или на органот што го донел решени-
ето со кое е окончана постапката. 

(2) За предлогот за обнова решава оној орган што го 
донел решението со кое е окончана постапката. 

(3) Кога обнова се бара пс! решение што е донесено во 
втор степен, првостепениот орган што ќе го прими пред-
логот за обнова ќе ги приклучи списите на предметот кон 
предлогот и ќе му ги испрати на органот што решавал во 
втор степен. 

Член 256 
(1) Кога органот што е надлежен за решавање по 

предлогот за обнова ќе го прими предлогот, должен е да 
испита дали предлогот е навремен и изјавен од страна на 
овластено лице, и дали околноста на која се заснова пред-
логот е сторена веројатна. 

(2) Ако условите од претходниот став не се исполне-
ти, надлежниот орган со свој заклучок ќе го отфрли пред-
логот. 

(3) Ако условите од став 1 на овој член се исполнеети, 
надлежниот орган ќе испита дали околностите односно 
доказите што се изнесуваат како причина за обнова се так-
ви што да можат да доведат до поинакво решение, па ако 
утврди дека не се, ќе го одбие предлогот со свое решение. 

Член 257 
(1) Ако надлежниот орган не го отфрли ниту одбие 

предлогот за обнова врз основа на член 256 од овој закон, 
ќе донесе заклучок да се дозволи обнова на постапката и 
ќе определи во кој обем ќе се обнови постапката. Во обно-
вата на постапката по службена должност, надлежниот ор-
ган ќе донесе заклучок со кој се дозволува обнова, ако пре-
тходно утврди дека за обновата се исполнети законските 
услови. Поранешните дејствија во постапката врз кои не 
влијаат причините на обновата нема да се повторуваат. 

(2) Кога тоа според околностите на случајот е можно, 
а е во интерес на забрзувањето на постапката, надлежниот 
орган може, штом ќе го утврди постоењето на услови за 
обнова, да премине на оние дејствија од постапката што 
треба да се обноват, не донесувајќи посебен заклучок со 
кој се дозволува обновата. 

(3) Кога по предлогот за обнова одлучува второстепе-
ниот орган, тој сам ќе ги изврши потребните дејствија во 
обновената постапка, а по исклучок, ако најде дека тие деј-
ствија побрзо.и поекономично ќе ги изврши првостепени-
от орган, ќе му наложи да го стори тоа и материјалот за 
тоа да му го достави во определен рок. 

I 
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Член 258 
Врз основа на податоците прибавени во поранешната 

и во обновената постапка, надлежниот орган донесува ре-
шение за работата што била предмет на постапката, и со 
него поранешното решение што било предмет на обнова-
та може да го остави во сила или да го замени со ново. Во 
овој друг случај, а со оглед на сите околности на одделен 
случај, органот може поранешното решение да го пониш-
ти или да го укине. 

Член 259 
Против заклучокот донесен по предлогот за обнова 

на постапката, како и против решението донесено во обно-
вената постапка, може да се изјави жалба само кога тој за-
клучок односно решение го донел првостепениот орган. 
Ако заклучокот или решението го донел второстепениот 
орган, може непосредно да се поведе управен спор. 

Член 260 
(1) Предлогот за обнова на постапката, по правило, 

не го одлага извршувањето на решението по кое се бара 
обнова, но органот што е надлежен за одлучување за пред-
логот, ако смета дека предлогот за обнова ќе биде уважен, 
може да реши да се одложи извршувањето додека не се од-
лучи за прашањето за обнова на постапката. 

(2) Заклучокот со кој се дозволува обнова на постап-
ката го одлага извршувањето на решението против кое е 
дозволена обновата. 

Г л а в а X V I 

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПОНИШТУВАЊЕ, УКИНУ-
ВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

1. Менување и поништување на решение во врска со 
управен спор 

Член 261 
Органот против чие решение навремено е поведен уп-

равен спор може до окончувањето на спорот, ако ги 
уважува сите барања на тужбата, да го поништи или изме-
ни своето решение од оние причини од кои судот би 
можел да го поништи таквото решение, ако со тоа не се 
навредува правото на странката во управната постапка 
или на трето лице. 

2. Барање за заштита на законитоста 

Член 262 
(1) Против правосилно решение донесено во работа 

во коЈа не може да се води управен спор, а судска заштита 
не е обезбедена ни надвор од управниот спор, јавниот об-
винител има право да подигне барање за заштита на зако-
нитоста, ако смета дека со решението е повреден законот. 

(2) Барањето за заштита на законитоста според од-
редбата на став 1 од овој член може да се подигне во рок 
од еден месец од денот кога решението му е доставено на 
јвниот обвинител, а ако не му е доставено - во рок од шест 
месеци од денот на доставувањето на странката. 

(3) Барањето за заштита на законитоста го подига со-
јузниот јавен обвинител кога за барањето решава сојузен 
орган, а републичкиот односно покраинскиот јавен обви-
нител - кога за барањето решава републички односно по-
краински орган. 

(4) За барањето за заштита на законитоста против ре-
шение што во управната постапка го Донел сојузен орган 
на управата или организација нд која надзорот го врши 
сојузен орган, решава сојузниот орган на управата кој е 
ндлежен за решавање по жалба против побиваното реше-
ние, а ако таков орган на управата нема - Сојузниот из-
вршен совет. Во другите случаи по барањето за заштита 
на законитоста решава републичкиот, односно покраин-
скиот орган на управата надлежен за работата за каква се 
работи во решението, а ако таков орган на управата нема 
- извршниот совет на собранието на републиката, однос-
но извршниот совет на собранието на автономната покра-
ина. 

(5) По повод барањето за заштита на законитоста 
надлежниот орган може да го укине побиваното решение 
или да го одбие барањето. Против решението донесено по 

барањето за заштита на законитоста не е допуштена жал-
ба. 

3. Поништување и укинување по правото на надзор 

Член 263 
(1) Решението што е конечно во управната постапка 

надлежниот орган ќе го поништи по правото на надзор; 
1) ако решението го донел стварно ненадлежен орган, 

а не се работи за случајот предвиден во член 267 точка 1 
на овој закон; 

2) ако во истата работа порано е донесено правосил-
но решение со кое таа управна работа е решена поинаку; 

3) ако решението го донел еден орган без согласност; 
потврда, одобрение или мислење на друг орган, а ова е по-
требно според законот или друг пропис заснован врз за-
кон; 

4) ако решението го донел месно ненадлежен орган; 
5) ако решението е донесено како последица од при-

нуда, изнуда, уцена, притисок или од друго недозволено 
дејствие. 

(2) Решението што е конечно во управната постапка 
може да се укине по правото на надзор ако со него очиг-
ледно е повреден материјалниот закон. Во работите во 
кои учествуваат две или повеќе странки со спротивни ин-
тереси решението може да се укине само по согласност на 
заинтересираните странки. 

(3) Ако за донесувањето на решение е надлежен орган 
на управата, а решението го донело собрание на општес-
твено-политичката заедница или негов колегијален из-
вршен орган, таквото решение не може д се поништи врз 
основа на одредбата од точка 1 на став 1 на овој член по-
ради тоа што не го донел надлежен орган. 

Член 264 
(1) Решението може да го поништи или д го укине по 

правото на надзор второстепениот орган. Ако нема вто-
ростепен орган, решението може да го поништи или д го 
укине органот што е овластен со закон да врши надзор 
над работата на органот што го донел решението. 

(2) Надлежниот орган донесува решение за поништу-
вање на решението по службена должност, по барање од 
странката, од јавниот обвинител или од општествениот 
правобранител на самоуправувањето, а решение за укину-
вање - по службена должност или по барање од јавниот 
обвинител или од општествениот правобранител на само-
управувањето. 

(3) Решение за поништување врз основа на точ. 1, 2 и 
3 од став 1 на член 263 од овој закон може да се донесе во 
рок од пет години, а врз основа на точка 4 од став 1 на тој 
член - во рок од една година од денот кога решението ста-
нало конечно во управната постапка. Решение за укинува-
ње врз основа на став 2 од член 263 од овој закон може да 
се донесе во рок од една година од денот кога решението 
станало конечно во управната постапка. 

(4) Решение за поништување на решението врз осно-
ва на член 263 став 1 точка 5 од овој закон може да се доне-
се без оглед на роковите утврдени во став 3 од овој член. 

(5) Против решението донесено врз основа на член 
263 на овој закон не е допуштена жалба, туку против него 
може непосредно да се поведе управен спор. 

4. Укинување и менување на правосилно решение со 
согласност или по барање на странката 

Член 265 
(1) Ако со правосилно решение странката стекнал а 

некое право, а органот што го донел тоа решение смета 
дека во тоа решение неправилно е применет материјални-
от закон, може да го укине или да го измени решението за-
ради негово усогласување со законот само ако странката 
која врз основа на тоа решение стекнала право се согласи 
со тоа и ако со тоа не се навредува правото на трето лице. 
Согласноста на странката е задолжителна и за измена на 
штета на странката на правосилното решение со кое на 
странката и е определена обврска. 

(2) Под условите од став 1 на овој член, а по барање 
на странката, може да се укине или измени и правосилно 
решение кое е неповолно за странката. Ако органот најде 
дека нема потреба да се укине или измени решението, 
должен е за тоа да ја извести странката. 



Страна 1428 - Број 47 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 август 1986 

(3) Измената на решението врз основа на овој член 
дејствува само во иднина. 

(4) Решението врз основа на ст. 1 и 2 на овој член го 
донесува првостепениот орган што го донел решението, а 
второстепениот орган само кога со свое решение одлучил 
за работата. Ако тој орган е укинат или престанал да биде 
надлежен во работата за која се работи, решението го до-
несува органот што е надлежен за таа работа во време на 
донесувањето на решението. 

(5) Жалба против новото решение донесено врз осно-
ва на овој член е допуштена само ако тоа решение го до-
нел првостепениот орган. Ако решението го донел второс-
тепениот орган, односно ако решението на првостепениот 
орган е конечно, против тоа решение може да се поведе 
управен спор. 

5. Вонредно укинување 

Член 266 
(1) Извршното решение може да се укине само ако е 

тоа потребно со цел за отстранување на тешка и непосред-
на опасност по животот и здравјето на луѓето, јавната без-
бедност, јавниот мир и поредок или по јавниот морал, или 
со цел за отстранување на растројувања во стопанството, 
ако тоа не би можело да се отстрани успешно со други 
средства со кои помалку би се засегнувало во отечените 
права. Решението може да се укине и само делумно, во 
обемот колку што е неопходно да се отстрани опасноста 
или да се заштитат наведените општи општествени инте-
реси. 

(2) Ако решението го донел првостепениот орган, тоа 
решение може, во смисла на став 1 од овој член, да го уки-
не второстепениот орган, а ако нема второстепен орган -
органот што со закон е овластен да врши надзор над рабо-
тата на органот што го донел решението. 

(3) Против решението со кое се укинува поранешното 
решение е допуштена жалба само кога тоа решение го до-
нел првостепениот орган. Во противно, против такво ре-
шение може непосредно да се поведе управен спор. 

(4) Странката која поради укинувањето на решението 
трпи штета има право на надомест само на фактичната 
штета. За решавање по барањето за надомест на штетата е 
надлежен во прв степен судот кој според Законот за управ-
ните спорови би бил надлежен за решавање на управниот 
спор против решение донесено врз основа на овој член. За 
височината на надоместот овој суд решава по свое уверу-
вање, земајќи ги предвид сите околности на случајот. 

6. Огласување на решение за ништовно 

Член 267 
За ништавно се огласува решението: 
(1) што во управната постапка е донесено во работа 

од судска надлежност или во работа за која воопшто не 
може да се решава во управна постапка; 

2) што со своето извршување би можело да предизви-
ка некое дело казниво според кривичниот закон; 

3) чие извршување вопшто не е можно; 
4) што го донел органот без претходно барање на 

странката (член 126), а со кое решение странката дополни-
телно изречно или молкома се согласила; 

5) што содржи неправилност која според некоја из-
речна законска одредба е предвидена како причина за 
ништовност. 

Член 268 
(1) Решението може во секое време да се огласи за 

ништовно по службена должност или по предлог од стран-
ката или од јавниот обвинител. 

(2) Решението може да се огласи за ништовно во це-
лост или делумно. 

(3) Решението го огласува за ништовно органот што 
го донел или второстепениот орган, а ако нема второсте-
пен орган - органот што со закон е овластен да врши над-
зор над работата на органот што го донел решението. 

(4) Против решението со кое некое решение се огла-
сува за ништовно или се одбива предлогот на странката 
или на јавниот обвинител за огласување на решението за 
ништовно е допуштена жалба. Ако нема орган што реша-
ва по жалбата, против таквото решение може непосредно, 
да се поведе управен спор. 

7. Правни последици од поништувањето и укинувањето 

Член 269 
(1) Со поништувањето на решението и со огласување-

то за ништовно се поништуваат и правните последици 
што ги произвело таквото решение. 

(2) Со укинувањето на решението не се поништуваат 
правните последици што решението веќе ги произвело, но 
се оневозможува натамоштното произведување на правни 
последици од укинатото решение. 

(3) Органот кој ќе узнае за решение со кое е повреден 
законот, а повредата може да биде причина за обнова на 
постпаката, односно за поништување, укинување или ме-
нување на решението, должен е без одлагање за тоа да го 
извести органот надлежен за поведување постапка и за до-
несување решение. 

Ч Е Т В Р Т И Д Е Л 

ИЗВРШУВАЊЕ 

Г а л е а X V I I 

1. Општи одредби 

Член 270 
(1) Решението донесено во управната постапка се из-

вршува откако ќе стане извршно. 
(2) Првостепеното решение станува извршно: 
1) со истекот на рокот за жалба, ако жалба не е изјаве-

на; 
2) со доставувањето на странката, ако жалба не е до-

пуштена; 
3) со доставувањето на странката, ако жалбата не го 

одлага извршувањето; 
4) со доставуањето на странката на решението со кое 

жалбата се отфрла или се одбива. 
(3) Второстепеното решение со кое е изменето првос-

тепеното решение станува извршно кога ќе и се достави на 
странката. 

(4) Ако во решението е определено дека дејствието 
што е предмет на изврушвањето може да се изврши во ос-
тавениот рок, решението станува извршно со истекот на 
тој рок. Ако со решенеито не е определен рок за извршува-
ње на дејствието, решението станува извршно во рок од 
петнаест дена од денот на донесувањето на решението. Со 
решението оставениот рок за извршување на решението 
односно пропишаниот рок од петнаест дена за извршува-
ње почнува да тече од денот кога решението, во смисла на 
ст. 2 и 3 на овој член, ќе стане извршно. 

(5) Извршувањето може да се спроведе и врз основа 
на порамнување, но само против лице што учествувало во 
порамнувањето. 

(6) Ако решението се однесува на две или повеќе 
странки што во постапката учествуваат со идентични ба-
рања, жалбата на макар и од една таква странка ја спречу-
ва извршноста на решението. 

Член 271 
(1) Заклучокот донесен во управната постапка се из-

вршува откако ќе стане извршен. 
(2) Заклучокот против кој не може да се изјави посеб-

на жалба, како и оној против кој може да се изјави посебна 
жалба што не го одлага извршувањето на заклучокот, ста-
нува извршен со соопштувањето односно со доставување-
то на странката. 

(3) Кога со закон или со самиот заклучок е определе-
но дека жалбата го одлага извршувањето на заклучокот, 
заклучокот станува извршен со истекот на рокот за жалба 
ако жалаба не е изјавена, а ако е изјавена - со доставување-
то на решението до странката со кое жалбата се отфрла 
или се одбива. 

(4) Во другите случаи заклучокот станува извршен 
•под условите пропишани за извршност на решението во 
член 270 ст. 3, 4 и 6 на овој закон. 

(5) Одредбите на овој закон за извршувањето на ре-
шението важат и за извршување на заклучокот. 

Член 272 
Извршувањето на решение донесено во управната по-

станак се спроведува заради остварување на парични по-
барувања или непарични обврски. 

I . 
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Член 273 
(1) Кога постои можност извршувањето да се спрове-

де на повеќе начини и со примена на разни средства, из-
вршувањето ќе се спроведе на оној начин и со примена на 
она средство кое доведува до целта, а што е за извршенио-
кот најблаго. 

(2) Во недела, во денови на државни празници, како и 
ноќе, дејствијата на изврушување можат да се спроведува-
ат само ако постои опасност од одлагање и ако органот 
што го спроведува извршувањето издал писмен налог за 
тоа. 

Член 274 
(1) Извршувањето се спроведува против лице што е 

должно да ја исполни обврската (извршеник). 
(2) Извршувањето се спроведува по службена 

должност или по предлог од странката. 
(3) По службена должност извршувањето се спроведу-

ва кога тоа го налага јавниот интерес. Извршувањето што 
е во интерес на странката се спроведува по предлог од 
странката (барател на извршувањето). 

Член 275 
(1) Извршувањето на решението се спроведува по ад-

министративен пат (административно извршување), а во 
случаите предвидени со овој закон - по судски пат (судско 
извршување). 

( ) Административното извршување го спроведуваат 
органите на управата според одредбите на овој односно , 
на посебен закон, а судското изврушување - надлежниот 
суд според прописите што важат за судското извршување. 

Член 276 
(1) Извршувањето заради исполнување на непарични 

обврски на извршеникот се спроведува по администрати-
вен пат. 

(2) Извршувањето заради исполнување на парични 
обврски се спроведува по судски пат. По исклучок, из-
вршувањето заради исполнување на парични обврски од 
примањата врз основа на работен однос може да се спро-
веде по административен пат по согласност на извршени-
кот. 

Член 277 
(1) Административното извршување го спроведува 

органот што решавал за работата во прв степен, ако со 
посебен пропис не е определен за тоа друг орган. 

(2) Ако е пропишано дека административното из-
вршување не може да го спроведува органот кој решавал 
за работата во прв степен, а со посебни прописи не е опре-
делен орган што е овластен за тоа, извршувањето го спро-
ведува општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на општата управа на чие подрачје се наоѓа живеа-
лиштето односно престојувалиштето на извршеникот, ако 
со републички односно со покраински закон не е определе-
на надлежноста на друг орган. 

(3) Административното извршување на решенијата 
на оние самоуправни организации и заедници што не се со 
закон овластени самите да ги извршуваат своите решенија 
го дозволува и го спроведува органот на управата над-
лежен за работите на општата управа на општината на чи-
ја територија се наоѓа живеалиштето односно престојува-
лиштето на извршениот, ако со републички односно со 
покраински закјон не е определена надлежноста на друг 
орган. 

(4) Органите за внатрешни работи се должни да му 
дадат на органот надлежен за спроведување на извршува-
њето, на негово барање, помош во спроведувањето на из-
вршувањето. 

Член 278 
(1) Органот надлежен за спроведување на админис-

тративното извршување донесува по службена должност 
или по барање од барателот на извршувањето заклучок за 
дозвола на извршувањето. Со заклучокот се утврдува дека 
решението што треба да се изврши станало извршно и се 
определува начинот на извршување. Против овој закучок 
е допуштена жалба до надлежниот второстепен орган. 

(2) Заклучокот за дозвола на извршувањето на реше-
нието што е донесено во управна работа по службена 

должност, органот надлежен за спроведување на админис-
тративното извршување е должен да го донесе без одлага-
ње кога таквото решение станало извршно, а најдоцна во 
рок од триесет дена сметајќи од денот кога решението ста-
нало извршно, ако со посебни прописи не е определено по-
инаку. Недонесувањето на заклучок до тој рок не ја исклу-
чува обврската за негово донесување. 

(3) Кога административното извршување не го спро-
ведува органот што решавал во прв степен, барателот на 
извршувањето поднесува предлог за извршување до орга-
нот, самоуправната организација и заедница што го доне-
ла решението што треба да се изврши. Ако решението ста-
нало извршно, овој орган, самоуправна организација и за-
едница става на решението потврда дека станало извршно 
(потврда на извршноста) и го доставува заради извршува-
ње до органот надлежен за извршување. Тие истовремено 
ќе предложат и начин на извршување. 

(4) Кога по службена должност ќе се спроведе из-
вршување на решение на орган, самоуправна организаци-
ја и заедница што не се овластени за спроведување на из-
вршувањето, тие заради извршување се обраќаат до орга-
нот надлежен за -извршување на начинот пропишан во 
став 3 на овој член. 

Член 279 
(1) Административното извршување што го спрове-

дува органот што решавал за работата во прв степен, се 
спроведува врз основа на решението што станало из-
вршно и на заклучокот за дозвола на извршувањето. 

(2) Административното извршување што го спрове-
дува некој друг орган се спроведува врз основа на решени-
ето на кое е ставена потврда на извршноста и на заклучо-
кот за дозвола на извршувањето. 

Член 280 
(1) Во постапката на административното извршува-

ње може да се изјави жалба која се однесува само на из-
вршувањето, а со неа не може да се побива правилноста на 
решението кое се извршува. 

(2) Жалбата му се изјавува на надлежниот второсте-
пен орган. Жалбата не го одлага започнатото извршува-
ње. Во поглед на рокот за жалба и на органот надлежен за 
решавање по жалбата се применуваат одредбите од чл. 
225 до 231 на овој закон. 

Член 281 
(1) Административното извршување ќе се запре по 

службена должност и спроведените дејствија ќе се пониш-
тат ако се утврди дека обврската е извршена, дека извршу-
вањето не било воопшто допуштено, дека било спроведе-
но спрема лице што не е во обврска, или ако барателот на 
извршувањето се откаже од своето барање, односно ако 
извршниот наслов е поништен или укинат. 

(2) Административното извршување ќе се одложи ако 
се утврди дека во поглед на извршувањето на обврската е 
дозволен почек, или наместо привременото решение што 
се извршува е донесено решение за главната работа кое се 
разликува од привременото решение. Одлагањето на из-
вршувањето го одобрува органот што го донел заклучо-
кот за дозвола на извршувањето. , 

Член 282 
(1) Паричните казни изречени според овој закон ги из-

вршуваат органите надлежни за извршување на парични-
те казни изречени за прекршоци. 

(2) Паричната казна се наплатува во корист на оп-
штествено-политичката заедница чиј орган ја изрекол каз-
ната. 

Член 283 
(1) Кога треба да се спроведе судско извршување на 

.решение донесено и во управната постапка, органот чие 
решение треба да се изврши става на решението потврда 
на извршноста (член 278 став 3) и му го доставува заради 
извршување на судот надлежен за извршување. 

(2) Решението донесено во управната постапка што 
содржи потврда на извршноста е основ за судското из-
вршување. Тоа извршување се спроведува според пропи-
сите што важат за судското извршување. 

? I 
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2. Извршување на непарични обврски 

Член 284 
Извршувањето заради остварување на непарични об-

врски на извршеникот се спроведува преку други лица или 
по пат на принуда. 

а) Извршување преку други лица 
Член 285 

(1) Ако извршениковата обврска се состои во извршу-
вање на дејствие што може да го изврши и друго лице, а 
извршеникот не го изврши воопшто или не го изврши во 
целост, ова дејствие ќе се изврши преку друго лице, на 
трошок на извршениот. Извршеникот мора претходно да 
биде опоменат на тоа. 

(2) Во таков случај органот што го спроведува из-
вршувањето може со заклучок да му наложи на извршени-
о т однапред да го положи износот што е потребен за на-
мирување на трошоците на извршувањето, а пресметката 
да се изврши дополнително. Заклучокот за полагање на 
овој износ е извршен. 

б) Извршување по пат на принуда 
Член 286 

(1) Ако извршеникот е должен нешто да допушти или 
да трпи, па постапува противно на таа обврска, или ако 
предмет на извршување е извршениковото дејствие што 
не може наместо него да го изврши друго лице, органот 
што го спроведува извршувањето ќе го принуди изврше-
ниот на исполнување на обврската со парични казни. 

(2) Органот што го спроведува извршувањето нај-
првин ќе му се закани на извршеникот со примена на при-
нудно средство ако својата обврска не ја изврши во пра-
вениот рок. Ако извршеникот во текот на ТОЈ рок преземе 
некое дејствие противно на својата обврска, или ако оста-
вениот рок безуспешно истече, принудното средство на за-
бната ќе се изврши веднаш, а наедно ќе се определи нов 
рок за извртување на дејствието и ќе се изврши закана со 
нова, построга принудна мерка. 

(3) Принудната парична казна што врз основа на став 
2 од овој член се изрекува првпат не може да биде поголе-
ма од 5.000 динари. Секоја подоцнежна принудна парична 
казна може да биде повторно изречена во ист износ. 

(4) Наплатената парична казна не се враќа. 

Член 287 
Ако извршувањето на непарична обврска не може во-

општо или не може навремено да се спроведе со примена 
на средствата предвидени во чл. 285 и 286 на овој закон, 
извршувањето, според природата на обврската, може да се 
спроведе и со непосредна принуда, доколку со прописи не 
е определено поинаку. 

Член 288 
(1) Кога врз основа на решение е спроведено извршу-

вање, а решението подоцна е поништено или изменето, из-
вршениот има право да бара да му се врати она што му е 
одземено, односно да се врати во состојбата која произле-
гува од новото решение. 

(2) За барањето на извршеникот решава органот што 
го донел заклучокот за дозвола на извршувањето. 

Г л а в а X V I I I 

ИЗВРШУВАЊЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПРИВРЕ-
МЕН ЗАКЛУЧОК 

1. Извршување заради обезбедување 

Член 289 
(1) Заради обезбедување на извршувањето може со за-

клучок да се дозволи извршување на решението и пред тоа 
да стане извршно ако без тоа би можело да биде осуетено 
или значително отежнато извршувањето по извршноста 
на решението. 

(2) Ако се работи за обврски што се извршуваат при-
нудно само по предлог од странката, предлагачот мора 
опасноста од осуетување или отежнување на исполнува-

њето да ја стори веројатна, а органот може извршувањето 
од став 1 на овој член да го обуслови со давање на обезбе-
дување согласно со член 217 став 2 на овој закон. 

(3) Против заклучокот донесен по предлог од стран* 
ката за извршување заради обезбедувње, како и против за-
клучокот донесен по службена должност, е допуштена по-
себна жалба. Жалбата против заклучокот со кој е опреде-
лено извршување заради обезбедување не го одлага спро-
ведувањето на извршувањето. 

Член 290 
(1) Извршување заради обезбедување може да се 

спроведува по административен или судски пат. 
(2) Кога извршувањето заради обезбедување се спро-

ведува по судски пат, судот постапува според прописите 
што важат за судското извршување. 

Член 291 
Извршување" на привременото решение (член 217) 

може да се спроведува само во оној обем и во оние случаи 
доколку е допуштено извршување заради обезбедување 
(чл. 289 и 290). 

2. Привремен заклучок за обезбедување 

Член 292 
(1) Ако постои или е сторена барем веројатна об-

врската на странката, а постои опасност дека обврзаната 
странка со располагање со имотот, со договор со трети 
лица или на друг начин ќе го осуети или значително ќе го 
отежни извршувањето на односната оброка, органот над-
лежен за донесување на решение за обврската на странка-
та може пред донесувањето на решението за таа обврска 
да донесе привремен заклучок со цел за обезбедување на 
извршување на обврската. При донесувањето на привре-
мен заклучок надлежниот орган е должен да води сметка 
за одредбата на член 273 од овој закон и да го образложи 
заклучокот. 

(2) Донесувањето привремен заклучок може да се 
обуслови со давање на обезбедувањето предвидено во 
член 217 став 2 од овој закон. 

(3) Во поглед на привремениот заклучок донесен врз 
основана став 1 на овој член ќе се применуваат одредбите 
на член 289 став 3 и на член 290 од овој закон. 

Член 293 
(1) Ако со правосилно решение е утврдено дека прав-

но не постои обврска на странката за чие обезбедување 
бил донесен привремениот заклучок, или на друг начин е 
утврдено дека барањето за донесување на привремен за-
клучок било неоправдано, предлагачот во чија корист е 
донесен привремениот заклучок ќе и ја надомести на про-
тивната странка штетата што и е причинета со донесени-
от заклучок. 

(2) За надоместот на штетата од став 1 на овој член 
решава органот што го донел привремениот заклучок. 

(3) Ако во случајот од став 1 на овој член е очигледно 
дека привремениот заклучок бил издејствуван од дрскост 
предлагачот ќе се казни со парична казна до 5.000 динари. 
Против заклучокот за казната е допуштена посебна жалба 
што го одлага извршувањето на заклучокот. 

П Е Т Т И Д Е Л 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И ПРЕОДНИ И ЗА-
ВРШНИ ОДРЕДБИ 

Г Л А В А X I X 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Член 294 
(1) Самоуправните организации и заедници што 

вршат јавни оластувања не можат во управната постапка 
шти тие ја водат сами да изрекуваат казни и да ги приме-
нуваат приндуните мерки предвидени во член 73 ст. 3 и 4, 
член 111, член 169 став 3, член 181 ст. 1 и 2, член 192 став 1 
и член 197 ст. 2 и 3 на овој закон. 

(2) Ако во текот на постапката што ја води самоуп-
равна организација односно заедница се утврди дека по-
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стапката не може да се спроведе воопшто или не може 
правилно да се спроведе без примена на некоја од принуд-
ните мерки или казните предвидени со одредбите на овој 
закон, самоуправната организација односно заедница ќе 
му се обрати на општинскиот орган на управата надлежен 
за грижење за спроведувањето на овој закон заради приме-
на на ваквата принудна мерка односно заради изрекување 
на казна, ако со републички односно со покраински закон 
не е определен друг орган. На барање од самоуправната 
организација односно заедница, тој орган е овластен да 
примени некоја од предвидените мерки и да изрече казна, 
ако е тоа потребно заради спроведување на постапката. 

(3) Ако општинскиот орган на управата на кој му се 
обратила самоуправната организација односно заедница, 
во смисла на став 2 од овој член, не донесе во рок од осум 
дена заклучок за примена на принудна мерка односно за 
изрекување на казна, должен е веднаш да ја извести само-
управната организација односно заедница поради што 
смета дека не треба да се примени принудната мерка од-
носно да се изрече казна. Во ваков случај, како и во случај 
кога органот не ќе ја извести самоуправната организација 
односно заедница во пропишаниот рок, самоуправната 
организација односно заедница може да вложи приговор 
до органот на управата во републиката, односно во авто-
номната покраина надлежен за грижење за спроведување-
то на овој закон. 

Член 295 
(1) Во државните органи, како и во самоуправните 

организации и заедници што вршат јавни овластувања, 
ако со закон не е определено поинаку, овластување за пре-
земање на дејствија во управната постапка (член 39) може 
да му се даде на работник кој има пропишана стручна 
подготовка. 

(2) Државните оргоани и самоуправните организации 
и заедници што врз основа најавио овластување решаваат 
во управни работи се должни на погоден начин да објават 
кои службени лица се овластени за решавање во управни-
те работи (член 35), а кои за преземање на дејствија во по-
стапката пред донесувањето на решение (член 39). 

(3) Со републички односно ЈСО покраински закон ќе се 
пропише која стручна подготовка е потребна за вршење 
на работите од став 1 на овој член, како и начинот на про-
верување на стручната подготвка за преземање на дејстви-
ја во лостапката. 

Член 296 
(1) Функционерот што раководи со орган на управата 

односно индивидуалниот работоводен орган на самоуп-
равна организација односно заедница надлежен за водење 
на постапката е должен да се грижи во органот односно во 
самоуправната организација односно заедница правилно 
да се применува овој закон, а особено управните работи да 
се решаваат во пропишаните рокови, како и да се грижи за 
стручното усовршување на работниците што работат врз 
решавање на управните работи. 

(2) Функционерот што раководи со органот на упра-
вата односно индивидуалниот работоводен орган на само-
управната организација односно заедница е должен нај-
малку еднаш годишно да го известува собранието на оп-
штествено-политичката заедница за работата врз решава-
њето во управната постапка. 

(3) Службеното лице кое ја води постапката односно 
кое донесува решение односно заклучок, е должно, во рок 
од седум дена од денот на истекот на рокот за решавање 
од чл. 218 и 247 на овој закон, псимено даја извести стран-
ката за причините поради кои не е донесено решение од-
носно заклучок и за тоа кои дејствија ќе ги преземе заради 
донесување на решение односно заклучок по барањето на 
странката. 

(4) Известувањето до странката му се доставува на 
функционерот односно на носителот на работоводната 
функција кој е должен да ја оцени оправданоста на причи-
ните поради кои не е донесено роешение односно заклучок 
и да преземе мерки решението односно заклучокот да се 
донесат без одлагање. 

(5) Службеното лице односно работникот на органот 
што ја води управната постапка е одговорен ако по негова 
вина дојде до неизвршување на определени процесни деј-
ствија. 

(6) Органот на управата надлежен за грижење за 
спроведување на овој закон има право да бара поведување 
на дисциплинска постапка против старешината на орга-
нот односно на одговорното лице во организацијата што 
ќе го пропушти вршењето на должноста од став 1 на овој 
член, како и против оној кој, противно на член 295 од овој 
закон, ќе определи нестручно лице за преземање на деј-
ствијата во постапката или за решавање. 

Член 297 
(1) Органите на управата надлежни за грижење за 

спроведување на овој закон се должни да преземаат мерки 
службените лица што работат врз решавање на управни 
работи да бидат што подобро запознати со овој закон. 

(2) За спроведувањето на овој закон во сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации, како и во само-
управните организации и заедници на кои со сојузен закон 
им е доверено јавно овластување да решаваат во управни-
те работи, се грижи сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на организацијата на управата. 

(3) За спроведувањето на овој закон во републичките, 
покраинските и општинските органи, односно во органите 
на градските и регионалните заедници, како и во самоуп-
равните организации и заедници на кои им е доверено јав-
но овластување да решаваат во управните работи, се 
грижат органите на управата определени со републички 
односно со покраински закон, или со одлука на општин-
ското собрание. 

(4) Органите на управата определени со закон однос-
но со одлука на општинското собрание да се грижат за 
спроведувањето на овој закон се должни да остваруваат 
увид во решавањето во управните работи, особено во по-
глед на решавање на управните работи во пропишаните 
рокови кај органите, самоуправните организации и заед-
ници и да даваат објасненија и укажуваат стручна помош 
во работите кои се однесуваат на применувањето на од-
редбите од овој закон. Органите, самоуправните организа-
ции и заедници се должни да му овозможат остварување 
увид на органот на управата надлежен за спроведувањето 
на овој закон, а особено да му даваат односно да му доста-
вуваат определени податоци односно известувања. 

(5) На барање од органите како и од самоуправните 
организации и заедници што имаат јавно овластување за 
решавање по управните работи, сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на организацијата на управата 
е должен да дава објасненија за примената на одредбите 
на овој закон. 

Член 298 
(1) Органите на управата надлежни за грижење за 

спроведувањето на овој закон се должни, преку определе-
ни стручни лица, да се запознаат со работата на државни-
те органи и на самоуправните организации и заедници во 
врска со решавањето на управните работи. 

(2) Заради обезбедување на спроведувањето на овој 
закон, сојузниот орган на управата надлежен да се грижи 
за спроведувањето на овој закон организира и врши ста-
тистички истражувања од интерес за целата земја во об-
ласта на евиденцијата за податоците потребни за следење 
на извршувањето на овој закон и за следење на одржува-
њето на роковите пропишани за решавање во првостепе-
ната и второстепената постапка. 

(3) Заради следење на извршувањето на овој закон, 
органите на управата на општествено-политичките заед-
ници и други државни органи, како и самоуправните орга-
низации и заедници кога, во вршењето на јавните овласту-
вања што им се доверени со закон и со одлука на собрани-
ето на општината заснована врз закон, решаваат во управ-
ни работи непосредно применувајќи ги прописите, водат 
евиденција за податоците што се однесуваат на решавање-
то на управните работи, а кои се од интепес за целата зем-
ја. 

(4) Како податоци што се од интерес за целата земЈа 
се сметаат податоците: за бројот на поднесените барања, 
за бројот на поведените управни постапки по службена 
должност, за начинот и роковите за решавање на управни-
те предмети во првостепена и второстепена управна по-
стапка, за бројот на поништените односно укинатите уп-
равни акти и за бројот на отфрлените барања односно за-
прените управни постапки. 
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(5) Податоците од став 4 на овој член се водат и се ис-
кажуваат по управни области. 

(6) За податоците од став 4 на овој член републичките 
односно покраинските органи надлежни да се грижат за 
спроведувањето на овој закон, поднесуваат извештаи до 
СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за работи на упра-
вата. 

(7) Начинот на искажување на податоците од став 4 
на овој член и начинот и роковите за поднесување на из-
вештаите од став 6 на овој член ги пропишува функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на управата. 

(8) Заради давање помош на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации и на самоуправните орга-
низации и заедници во федерацијата, на кои им е доверено 
вршењето на јавни овластувања во решавањето на управ-
ните работи, сојузниот орган на управата надлежен да се 
грижи за спроведувањето на овој закон, по потреба ги про-
пишува обрасците за поканите, доставниците, наредбите 
за доведување, записниците, записниците во вид на книги, 
решенијата од член 209 став 1 и од член 213 на овој закон, 
уверенијата од член 120 став 1 на овој закон, како и за дру-
гите акти во управната постапка. 

(9) Заради давање помош на органите што работат 
врз решавање на управните работи, републичкиот однос-
но покраинскиот орган на управата надлежен да се грижи 
за спроведувањето на овој закон ќе ги пропише обрасците 
за поканите, доставниците, наредбите за доведување, за-
писниците, записниците во вид на книги, решенијата од 
член 209 став 1 и од член 213 став 3 на овој закон, за увере-
нијата од член 120 став 1 на овој закон, а по потреба и за 
другите акти во управната постапка. 

Г л а в а XX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чттен 299 
(1) Со денот на влегувањето во сила на Законот за из-

мени и дополненија на Законот за општата управна по-
стапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) престануваат 
да важат одредбите за посебните постапки од прописите 
што важеле до тогаш, освен законите што им се противни 
на одредбите од тој закон. 

(2) Со денот определен со републички односно покра-
ински закон, а најдоцна на 1 јули 1978 година, престанува-
ат да важат одредбите на чл. 27, 28 и 29 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/56), одредбите на член 10 став 2, чл. 14, 15, 19, 27, 82 и 
член 299 ст. 2 и 3 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за општата управна постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65). 

Член ЗОО 
Додека со статут односно со друг самоуправен општ 

акт во согласност со статутот, самоуправните организа-
ции и заедници не ќе ја уредат постапката за донесување и 
извршување на поединечните самоуправни акти во оства-
рувањето на правата, обврските и одговорностите на ра-
ботниците во поглед на постапката за донесувањето и из-
вршувањето на такви поединечни акти, а најдоцна до ис-
текот на рокот утврден во член 660 став 1 на Законот за 
здружениот труд согласно се применуваат одредбите на 
ОВОЈ закон. 

Член 301 
Одредбите на Законот за измени и дополненија на За-

конот за општата управна постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/86) ќе се применуваат и врз предметите по 
кои постапката е во тек. 

691, 
Врз основа на член 17 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 71/85), Законодавно-правната комисија на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ, на седницата од 1 јули 1986 година, го утврди пре-

чистениот текст на Законот за Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини. 

Пречистениот текст на Законот за Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
ги опфаќа: Законот за Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), Законот за измени и дополненија на За-
конот за Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/81) Законот за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85) и 
Исправката на Законот за Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/86), во кои е означен денот на влегување-
то во сила на тие закони. 

АС бр. 585 
1 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната ко-
мисија на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Со-

бранието на СФРЈ, 
Томислав Кнежевиќ, е. р. 

ЗАКОН 

ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ 
(Пречистен текст) 

I - ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради поттикнување на побрзиот развој на стопан-

ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни и намалување на разликите во нивото на развиеноста 
на секоја стопански недоволно развиена република, однос-
но автономна покраина, а посебно на изразито стопански 
недоволно развиената Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, во однос на просечното ниво на развиеноста 
на Југославија, Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини (во натамошниот текст: 
Фондот), формиран со Законот за Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 5/72), продолжува 
со работа во согласност со одредбите на овој закон. 

Член 2 
Фондот е посебна организација на федерацијата пре-

ку која се врши кредитирање и поттикнување на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини од средствата што за таа намена се 
обезбедуваат и, заедно со средствата на тие републики и 
автономни покраини и со други средства, се користат за 
нивниот побрз развој. 

Фондот врши и други работи од интерес за оствару-
вањето на политиката за побрз развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, ут-
врдени со овој закон и со други сојузни прописи. 

Член 3 
Фондот е правно лице со права, обврски и со одго-

ворности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, на 
овој закон и на други сојузни прописи. 

I I 
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Фондот има свој статут. 
Фондот има свои органи. 
Седиштето на Фондот е во Белград, 

Член 4 
Заради остварување на функциите од член 1 на овој 

закон, Фондот ги врши особено следните задачи и работи: 
1) се грижи за реализацијата на делот од средствата 

на Фондот што се формираат со здружување на трудот и 
средствата на организациите на здружен труд и води еви-
денција за тие средства; 

2) се грижи за приливот на средствата на Фондот 
што се формираат од задолжителниот заем, води евиден-
ција за наплатување на тие средства ќ го анализира нивно' 
то притекување; 

3) ги распоредува средствата на Фондот што се фор-
мираат од задолжителниот заем на Фондот во вид на кре-
дит на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во односите што се утврдени со сојузен 
закон и води евиденција за распоредувањето на тие сред-
ства; 

4) се грижи за наплатувањето на ануитетите по кре-
дитите што се дадени од средствата на Фондот и за враќа-
њето на задолжителниот заем на уплатувачите и за тоа во-
ди соодветна евиденција; 

5) го следи, анализира и врши увид во наменското и 
ефикасното користење на средствата на Фондот од гле-
диште на остварувањето на целите и задачите на полити-
ката за побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини, утврдени во општестве-
ните планови на републиките, во општествените планови 
на автономните покраини и во општествениот план на Ју-
гославија; 

6) соработува со Стопанската комора на Југославија, 
со стопанските комори на републиките и со стопанските 
комори на автономните покраини во поттикнувањето, 
следењето и анализирањето на здружувањето на дел од 
средствата на Фондот помеѓу организациите на здружен 
труд од развиените и од стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и помеѓу и внатре во 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини; 

7) го следи и анализира дејствувањето на мерките за 
поттикнување на'побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; 

8) ги врши работите за обезбедување и распоредува-
ње на правото на купување девизи за потребите на Фон-
дот, во согласност со сојузниот закон; 

9) врши и други задачи и работи од значење за ефи-
касното функционирање на Фондот, утврдени со овој за-
кон и со други сојузни прописи. 

Фондот е должен за остварувањето на задачите и ра-
ботите од став 1 на овој член најмалку еднаш годишно да 
ги известува Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни и Стопанската комора на Југославија. 

Член 5 
Средствата на Фондот што се формираат од за-

должителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, се водат на сметката на Фондот кај Служба-
та на општествено го книговодство и претставуваат депо-
зит на Фондот кај Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Федерацијата гарантира за обврските на Фондот што 

произлегуваат по основа на средствата на задолжителни-
от заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини. 

II. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 7 
Заради остварување на функцијата на Фондот од 

член 1 на овој закон, на Фондот му се обезбедуваат посто-
јани извори на средства. 

Височината на вкупните средства на Фондот се ут-
врдува со посебен сојузен закон. 

Средствата на Фондот се формираат со здружување 
на трудот и средствата на организациите на здружен труд 
врз доходовни основи и врз основа на заедничките интере-
си од задолжителниот заем, во односите што се утврдува-
ат со сојузен закон. 

Член 8 
Височината на средствата на задолжителниот заем, 

начинот на неговото уплатување, височината на каматата 
што им припаѓа на уплатувачите на тој заем, роковите за 
враќање и други услови на задолжителниот заем, како и 
условите за одобрување кредити на Фондот на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
од средствата на задолжителниот заем се утврдуваат со 
посебен сојузен закон. 

Член 9 
Условите под кои средствата на Фондот се здружува-

ат и заеднички се вложуваат во развојните програми во 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини договорно ги утврдуваат заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд согласно со сојузниот закон, 
во согласност со општествените планови на републиките, 
општествените планови на автономните покраини и оп-
штествениот план на Југославија. 

Височината на делот од средствата на Фондот, што 
се формира со здружување на трудот и средствата на орга-
низациите на здружен труд врз доходовни основи и врз ос-
нова на заеднички интереси, се утврдува со посебен соју-
зен закон, а динамиката и другите прашања во врска со 
разработката на здружувањето на трудот и средствата се 
утврдуваат со посебен договор на социјалистичките ре-
публики и на социјалистичките автономни покраини. 

Член 10 
Средствата на Фондот се распоредуваат на одделни 

стопански недоволно развиени републики и автономни 
покраини, во согласност со односите во распределбата на 
тие средства што се утврдуваат со посебен сојузен закон. 

Средствата на Фондот што се формираат од за-
должителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, се водат на сметката на тие републики и ав-
тономни покраини односно на сметката на банката или на 
друга организација која со овој пропис ќе ја определат 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини. 

Член 11 
Средствата на Фондот се насочуваат за развој на сто-

панството, во согласност со општествените планови на ре-
публиките, општествените планови на автономните по-
краини и со општествениот план на Југославија. 

Член 12 
Девизните средства за потребите на Фондот се обез-

бедуваат во согласност со сојузните закони. 

Член 13 
Средствата на Фондот се користат врз основа на фи-

нансискиот план на Фондот. 
Финансискиот план на Фондот се донесува за перио-

дот за кој се донесува и општествениот план на Југослави-
ја 

Во рамките на финансискиот план на Фондот од став 
2 на овој член се донесуваат годишните финансиски пла-
нови на Фондот. 

Член 14 
Финансискиот план на Фондот содржи: 
1) височина на средствата на Фондот; 
2) распоред на средствата на Фондот на одделни сто-

пански недоволно развиени републики и автономни по-
краини; 

1 
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3) услови под кои од средствата на Фондот им се да-
ваат кредити на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини; 

4) височина на средствата потребни за работење на 
Фондот и за работната заедница на Фондот; 

5) височина на средствата потребни за изработка на 
студии. 

Височината на средствата од став 1 точ. 4 и 5 на овој 
член ја обезбедуваат овластените банки од стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини, 
сразмерно со учеството во одобрените кредите од сред-
ствата на Фондот. 

Член 15 
Средствата на Фондот ќе се насочуваат за изградба 

на стопански објекти во стопански недоволно развиените 
социјалистички републики и во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово, кои обезбедуваат остварување на за-
едничките интереси и цели во развојот, утврдени во оп-
штествениот план на Југославија, во општествените пла-
нови на републиките и во општествените планови на авто-
номните покраини, во согласност со критериумите ут-
врдени во Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година. 

Член 16 
За користење на средствата на Фондот што се форми-

раат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредити им 
се даваат на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, се склучуваат договори за кредит 
помеѓу Фондот и стопански недоволно развиените соција-
листички републики и Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, односно банките или другите организации 
што со свој пропис ќе ги определат стопански недоволно 
развиените социјалистички републики односно Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово. 

III. ОРГАНИ НА ФОНДОТ 

Член 17 
Органи на Фондот се: Собранието на Фондот, како 

највисок орган на управување со Фондот и директорот на 
Фондот. 

Член 18 
Собранието на Фондот има 25 делегати. 
Во Собранието на Фондот се делегираат по еден пре-

тставник од републиките и од автономните покраини, по 
два претставника од стопанските комори на републиките 
и на автономните покраини и еден претставник од Сто--
ланската комора на Југославија. 

Член 19 
Собранието на Фондот, покрај задачите и работите 

утврдени во член 4 на овој закон: 
1) избира претседател и заменик на претседателот на 

Собранието на Фондот; 
2) донесува програма за работа на Фондот; 
3) донесува статут на Фондот што го потврдува Со-

бранието на СФРЈ; 
4) донесува одлука за годишната и месечната аконта-

ција на средствата на Фондот и за височината на конечни-
от годишен износ на средствата на Фондот за секоја ре-
публика и автономна покраина; 

5) им предлага на надлежните органи преземање мер-
ки со кои се придонесува за остварување на политиката за 
побрз развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини; 

6) презема мерки за остварување на финансискиот 
план на Фондот, ги разгледува и усвојува извештаите и 
анализите за приливот на средствата на задолжителниот 
заем, здружувањето на дел од средствата на Фондот и из-
вршувањето на планот на распределбата на средствата на 
Фондот; 

7) ја донесува завршната сметка на Фондот што ја по-
тврдува Собранието на СФРЈ; 

8) ги утврдува извештаите за остварувањето на зада-
чите и работите на Фондот и за работењето на Фондот; 

9) соработува со Сојузниот извршен совет, со из-
вршните совети на собранијата на републиките, со из-
вршните совети на собранијата на аавтономните покраи-
ни и со Стопанската комора на Југославија за прашањата 
од интерес за остварувањето на задачите на Фондот; 

10) ја утврдува програмата за работа и височината на 
средствата за работа на органите на Фондот и на работна-
та заедница на Фондот, како и височината на средствата 
за услугите на други организации и служби што во рамки-
те на програмата ги вршат за потребите на Фондот, ја ут-
врдува височината на средствата потребни за изработка 
на студии, врши увид во работата на работната заедница 
на Фондот и ги разгледува и одобрува извештаите за рабо-
тата и за користењето на средствата на Фондот определе-
ни за покритие на наведените трошоци. 

И) врши определени работи во однос на работната 
заедница на Фондот, согалсно со одредбите на Законот за 
основите на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата; 

12) го усвојува финансискиот план на Фондот. 
Со статутот на Фондот ќе се утврдат прашањата за 

кои се одлучува врз основа на согласност на сите делега-
ции на републиките и на автономните покраини. 

Члан 20 
Мандатот на делегатите на Собранието на Фондот 

трае четири години. 

Члан 21 
Со работењето на Фондот раководи директорот на 

Фондот. 
Директорот на Фондот го поставува и го разрешува 

од должноста Сојузниот извршен совет, во согласност со 
прописите за поставување и разрешување на функционе-
рите и раководните работници во Сојузниот извршен со-
вет. 

Мандатот на директорот на Фондот трае четири го-
дини и не може да биде повторно поставен на таа 
должност. 

Директорот на Фондот за својата работа им одговара 
на Собранието на Фондот и на Сојузниот извршен совет. 

Директорот на Фондот го претставуван застапува 
Фондот. 

Директорот на Фондот склучува договори за кредит, 
бо согласност со финансискиот план на Фондот и со за-
клучоците на Собранието на Фондот. 

Директорот на Фондот може да го запре извршува-
њето на заклучоците на органите на Фондот за распредел-
бата односно за користењето на средствата на Фондот ако 
смета дека тие заклучоци не се во согласност со законот, 
со тоа што е должен да ги извести за тоа органите што ги 
донеле тие заклучоци, а ако тие органи останат при својот 
став, должен е за тоа да го извести Сојузниот извршен со-
вет. 

Директорот на Фондот ги извршува заклучоците на 
Собранието на Фондот и за тоа на наредната седина под-
несува извештај. 

Члан 22 
Со Статутот на Фондот се утврдуваат организација-

та и работењето на Фондот, деклокругот на работата, на-
чинот на одлучувањето и одговорноста на органите на 
Фондот и на директорот на Фондот, донесувањето на фи-
нансискиот план на Фондот и на завршната сметка на 
Фондот, донесувањето на деловникот за работата на орга-
ните на Фондот, начинот на следење на користењето на 
средствата на Фондот и други права и обврски на органи-
те на Фондот што се од интерес за остварувањето на фун-
кциите на Фондот утврдени со закон. 

Статутот на Фондот го донесува Собранието на Фон-
дот, а го потврдува Собранието на СФРЈ. 

Члан 23 
Стручните и административните работи на Фондот 

ги врши Работната заедница на Фондот. 
Работниците во работната заедница на Фондот ги ос-

тваруваат самоуправните права сходно со одредбите на 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата. 
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Члан 24 
За извршувањето на финансискиот план на Фондот се 

донесува завршна сметка на Фондот. 
Кон завршната сметка на Фондот се поднесува и из-

вештај за работењето на Фондот. 
Завршната сметка и извештајот за работењето на 

Фондот ги потврдува Собранието на СФРЈ, по прибавено 
мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните со-
вети на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини и врз основа на извештајот на 
Службата на општественото книговодство за прегледот 
на завршната сметка на Фондот. 

Член 25 
Поблиски прописи за водењето на книговодството за 

работењето на Фондот и за составувањето на завршната 
сметка донесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Народната банка на Југославија е должна поединеч-

ните купони по заемот за периодот од 1971 до 1975 година 
и по заемот за периодот од 1979 до 1978 година, што не им 
ги врачила на уплатувачите на заемот, со согласност од 
Собранието на Фондот, да и ги дозначи на организацијата 
на здружен труд - уплатувач, односно на организациите 
преземачи на правата и обврските на уплатувач. Ако нема 
правни следбеници на организацијата на здружен труд, 
средствата од поединечните купони Народната банка на 
Југославија ќе им ги дозначи на републиките односно на 
автономните покраини, на чија територија било седиште-
то на организацијата на здружен труд, под услов тие сред-
ствата да можат да се употребат само за развој на стопан-
ството на односното подрачје. 

Износот на средствата по застарените купони што се 
наоѓаат кај уплатувачот на заемот од став 1 на овој член, а 
уплатувачот на заемот, во смисла на член 40 од Законот за 
хартиите од вредност, не повел постапка пред надлежниот, 
суд, Народната банка на Југославија ќе им ги достави на 
републиките односно на автономните покраини на чија те-
риторија уплатувачот има седиште, под услов тие сред-
ства да можат да се употребат само за развој на стопан-
ството на односното подрачје. 

Член 27 
Народната банка на Југославија е должна неврачени-

те обврзници односно обврзниците што нема да бидат 
врачени по заемот за периодот од 1979 до 1980 година, по 
заемот за периодот од 1981 до 1985 година и по заемот за 
периодот од 1986 до 1990 година, при согласност од Со-
бранието на Фондот, да и ги дозначи на организацијата на 
здружен труд - уплатувач, односно на организацијата пре-
земач на правата и обврските на уплатувачот. Ако нема 
правни следбеници на организацијата на здружен труд -
уплатувач на заемот, Народната банка на Југославија ќе 
им ги дозначи неврачените обврзници на републиките од-
носно на автономните покраини на чија територија било 
седиштето на организацијата на здружен труд, под услов 
тие средства да се употребат само за развој на стопанство-
то на односното подрачје. 

Износот на средствата по застарените купони што се 
наоѓаат кај уплатувачот на заемите од став 1 на овој член, 
а уплатувачот на заемот во смисла на член 40 од Законот 
за хартиите од вредност не повел постапка пред над-
лежниот суд, Народната банка на Југославија ќе им го до-
стави на републиките односно на автономните покраини 
на чија територија уплатувачот има седиште, под услов 
тие средства да се употребат само за развој на стопанство-
то на односното подрачје. 

692. 
Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), на предлог од сојузниот секре-
тар за финансии, по претходно прибавеното мислење од 
претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, 
НАУТИЧКИ ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ 
ОТВОРААТ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 

I. Слободни царински продавници можат да се отво-
рат и во следните туристички населби, и тоа: 

Во СР Босна и Херцеговина 
1. „Игман" - Игман 
2. „Јахорина" - Јахорина 
3. „Неум" - Неум 
4. „Скендерија" - Сараево 
5. „Интернационал" - Бања Лука 
6. „Сунце" - Бихаќ 
7. „Језеро" - Јајце 
8. „Сутјеска" - Тјентиште" 
9. „Козара" - Приједор 

10. „Влашиќ" - Травник 
II. „Седра" - Острожац на Уна - Цазин 
12. „Бања Илица" - Сараево 
13. „Бања Фојница" - Фојница 
14. „Бања Вруќица" - Теслиќ 
15. „Бања Сан" - Лакташи 
16. „Динара" - Ливно 
17. „Читлук" - Читлук 

Во СР Црна Гора 
1. „Ада" - Улцињ 
2. „Бечиќка плажа" - Будва 
3. „Словенска плажа" - Будва 
4. „Ривиера" - Херцег-Нови 
5. „Корали" - Сутоморе 
6. „Инекс - Златна обала" - Сутоморе 
7. „Клуб медитеран" - Тиват 
8. „Плави хоризонти" - Пржио, Тиват 
9. „Жабљак" - Жабљак 

10. „Мимоза" - Тиват 

Во СР Хрватска 
1. „Каторо" - Умаг 
2. „Стела марие" - Умаг 
3. „Лантерна" - Пореч 
4. „Зелена лагуна" - Пореч 
5. „Плава лагуна" - Пореч 
6. „Улика" - Пореч 
7. „Коверсада" - Врсар 
8. „Анита" - Врсар 
9. „Виле Рубин" - Ровињ 

10. „Вал ал ата" - Ровињ 
11. „Црвени оток" - Ровињ 
12. „Монсена" - Ровињ 
13. „Подари" - Ровињ 
14. „Монви" - Ровињ 
15. „Златне стијене" - Пула 
16. „Пунта веру дела" - Пула 
17. „Медулин" - Пула 
18. „Рабац" - Рабац 
19. „Качијак" - Цриквеница 
20. „Загори" - Нови Винодолски 
21. „Халудово" - Малинска 
22. „Њивице" - Крк 
23. „Крк" - Крк 
24. „Сунчана увала" - Мали Лошињ 
25. „Чикат" - Мали Лошињ 
26. „Вели Лошин*" - Вели Лошињ 
27. „Лопар" - Раб 
28. „Суха пунта" - Раб 
29. „Клуб медитеран" - Пакоштане 
30. „Стари град - Пакленица" - Задар 

1 



Страна 1436 - Број 47 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 август 1986 

31. „Затон" - Задар 
32. „Црвена лука" - Задар 
33. „Рип1а ѕса1а" - Задар 
34. „Водице" - Водице 
35. „Соларис" - Шибеник 
36. „Пировац" - Шибеник 
37. „Примоштен" - Примоштен 
38. „Медена" - Трогир 
39. „Лавица" - Сплит 
40. „Јадран - Супетар" - Брач 
41. „Стари Град" - Хвар 
42. „Макарска ривиера" - Макарска 
43. „Јадран" - Кар де лево 
44. „Брна - Смоквица" - Корчула 
45. „Млини" - Млини 
46. „Лопуд" - Дубровник 
47. „Слано" - Слано 
48. „Мљет" - Мљет 
49. „Национални парк Плитвице" - Плитвице 
50. „Корана* - Плитвице (кај Грабовац) 
51. „Шпадиќ" - Пореч 
52. „Смидхен" - Самобор 
53. „Михановиќ" - Тухењске Топлице 
54. „Мареда" - Новиград 
55. „Риварела" - Врсар 
56. „Фунтана" - Врсар 
57. „Свети Никола", остров 

Свети Никола, Пореч 
58. „Клек" - Клек, Метковиќ 
59. „Бретаниде" - Бол на Брач 

Во СР Македонија 
1. „Олимпијско село" - Скопје 
2. „Отешево" - Ресен 

Во СР Словенија 
1. „Бохињ" - Бохињ 
2. „Бовец" - Бовец 
3. „Пиран" - Пиран 
4. „Анкаран" - Анкаран 
5. „Копер" - Копер 
6. „Изола" - Изола 
7. „Постојна" - Постојна 
8. „Моравци" - Моравци 
9. „Липица" - Липице 

10. „Струњан" - Струњан 
11. „Шмарјешке Топлице" - Шмарјешке Топлице 
12. „Долењске Топлице" - Долењске Топлице 
13. „Чатешке Топлице" - Чатешке Топлице 
14. „Добрца" - Добрца 
15. „Подчетртек" - Подчетртек 
16. „Лендава" - Лендава 
17. „Марибор" - Марибор 
18. „Титово Белење" - Титово Белење 

Во СР Србија 
1. „Лепенски вир" - Доњи Милановац 
2.„Златибор" - Златибор 
3. „Копаоник" - Копаоник 
4. „Нишка бања" - Ниш 
5. „Врњачка Бања" - Врњачка Бања 
6. „Борско језеро" - Бор 
7. „Караташ" - Караташ 
8. „Врело" - Перучац 
9. „Старо село" - Сирогојно 

Во САП Војводина 
1. „Војводина" - СПЕНС, Нови Сад 
2. „Палиќ" - Палиќ. 

2. Наутички центри и марини, во смисла на точка 1 
од оваа одлука, се сите наутички центри и марини што се 
запишани во судскиот регистар за давање во врска со 
врзување, чување, оржување и сервисирање на пловилата 
и услуги во врска со снабдување и прехрана на туристити-
те - наутичари. 

3. Слободни царински продавници можат да се отво-
рат во следните мотели, и тоа: 

Во СР Босна и Херцеговина 
1. „Почитељ" - Почитељ 

Во СР Црна Гора 
1. „Црквине" - Колашин 
2. „Колашин" - Колашин 
3. „Турјак" - Рожае 
4. „Локва" - Иванград 
5. „13. Јули" - Вирпазар 

Во СР Хрватска 
1. „Плитвице" - Лучко кај Загреб 
2. „Марсониа" - Славонски Брод 
3. „Спачва" - Винковци 
4. „Брегана" - Загреб 
5. „Плитвице" - Плитвице (кај Масленице) 
6. „Тунел Учка" 
7. „Калиќ" - Сењ 
8. „Биоград на море" - Биоград на море 
9. „Корана" - Карловац 

10. „Делнице" - Делнице 

Во СР Македонија 
1. „Македонија" - Титов Велес 
2. „Макпетрол" - Куманово 

Во СР Словенија 
1. „Компас" - Крањска Гора 
2. „Медно" - Ме дво де 
3. „Гросупље" - Гросупље 
4. „Чарда" - Мартјанци 
5. „Протеус" - Постојна 
6. „Чатеж" - Брежице 
7. „Лом" - Логатец 
8. „Подлехник" - Подлехник 
9. „Песница" - Марибор 

10. „Језеро" - Брестерница, Марибор 
11. „Козина" - Сежана 
12. „Оточец" - Оточец на Крка 
13. „Мегх" - Целје 

Во СР Србија 
1. „Национал" - Белград 
2. „Велика Плана" - Велика Плана 
3. „Стари храст" - Марковац 
4. „Рубин" - Појате, Крушевац 
5. „Кошута" - Лапово 
6. „Морава" - Алексинац 
7. „Нане" - Ниш 
8. „Атина" - Лесковац 
9. „Предејане" - Предејане 

10. „Врање" - Врање 
11. „Димитровград" - Димитровград 
12. „Ливаде" - Прељина 
13. „Јерина" - Колари 
14. „Рударе" - Куршумлија 
15. „Сопоќани" - Сопоќани 

Во САП Војводина 
1. „Адашевци" - на Автопатот 
2. „Рума" - Рума 
3. „Сава" - Сремска Митровица 
4. Мотел во Крњешевци 
5. Мотел во Стари Бановци 

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

Е. п. бр. 367 
14 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 
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693. 
Врз основа на член 67 став 2 и член 74 од Законот за 

воената обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/85), со-' 
јузниот секретар за народна одбрана пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИ-
ТЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ 
ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА ВО ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
1. На регрут и на лице во резервниот состав (во ната-

мошниот текст: воениот обврзник), повикан во Југосло-
венската народна армија (во натамошниот текст: ЈНА) за-
ради вршење на воена обврска, надоместот на трошоците 
за превоз со средствата на јавниот сообраќај, семстување 
и исхрана од член 67 став 1 на Законот за воената обврска 
(во натамошниот текст: Законот) и надоместите од член 
68 на Законот се исплатуваат на начинот пропишан со ова 
упатство. 

Надомест на трошоците за превоз, сместување и исхрана 
2. Надоместот на трошоците за превоз со средствата 

на јавниот сообраќај, сместување и исхрана се пресметува-
ат и исплатуваат на воен обврзник по прописите за надо-
местот на патните и други трошоци во ЈНА. 

Ако истовремено патуваат повеќе воени обврзници, 
надоместот од став 1 на оваа точка се исплатува според 
заедничкиот список, на образецот НВОб-1, што е отпеча-
тен кон ова упатство и претставува негов составен дел. 

Надомест на личниот доход поради отсуствување од рабо-
та 

3. На воениот обврзник кој е во работен однос (во на-
тамошниот текст: работникот) во организација на 
здружен труд, во друга самоуправна организција и заедни-
ца, во орган на општествено-политичка заедница и во дру-
ги организации, заедници, органи и здруженија во кои, по 
прописите за работните односи, може да се заснова рабо-
тен однос (во натамошниот текст: организацијата), за вре-
ме на отсуствувањето од работа поради вршење на воена-
та обврска во ЈНА му се исплатува надомест во височина 
на просечниот месечен личен доход што го остварил за 
последните три месеца пред денот на повикувањето. 

Личниот доход што на работникот му е исплатен во 
последните три месеца пред денот на повикувањето во 
ЈНА заради вршење на воената обврска, а што се однесува 
на некој друг пресметковен период, не влегува во основот 
за утврдување на износот на надоместот на личниот до-
ход од став 1 на оваа точка. 

Ако работникот непосредно пред да се одзове на по-
зивот за вршење на воената обврска во ЈНА наместо акон-
тација на личниот доход примал надомест на личниот до-
ход за време на привремена спреченост за работа или над-
омест на личниот доход поради определување на притвор, 
износот на просечниот личен доход на работникот се пре-
сметува врз основа на тримесечниот период пред денот на 
настапувањето на привремената спреченост за работа од-
носно пред денот на определувањето на притворот, ако е 
тоа за работникот поповолно. 

Ако работникот пред да се одзове на позивот за 
вршење на воената обврска во ЈНА бил во работен однос 
помалку од три месеци, просечниот износ на неговиот ли-
чен доход се утврдува според аконтациите на личниот до-
ход исплатени за периодот во кој бил во работен однос. 

Износот на просечниот месечен личен доход на ра-
ботникот кој служи за утврдување на височината на над-
оместот на личниот доход се утврдува врз основа на днев-
ниот износ на исплатената аконтација на личниот доход 
пресметан според бројот на работните денови во месецот 
за кој таа аконтација е исплатена. 

Надоместот од став 1 на оваа точка се пресметува и 
исплатува за време на вршењето на воена вежба која трае 
повеќе од 24 часа во текот на една година односно од 48 
часови во текот на две години. Ако при едно повикување 
воениот обврзник помине на обука помалку од 24 а повеќе 
од 8 часови во текот на една година, односно помалку од 
48 а повеќе од 24 часови во текот на две години, се смета 
дека бил на обука во непрекинато траење од 24 односно 48 
часови, па тој надомест на личниот доход за секое наред-

но повикување му се пресметува и исплатува во соглас-
ност со Законот. 

Ако воената вежба на која работникот е повикан се 
организира и изведува во непрекинато траење подолго од 
24 часа во текот на една година односно од 48 часови во 
текот на две години, надоместот на личниот доход од став 
1 на оваа точка се пресметува и исплатува за сето времет-
раење на воената вежба. 

4. Надоместот на личниот доход од точка 3 на ова 
упатство го исплатува непосредно организцијата, а испла-
тените износи ги рефундира врз товар на финансискиот 
план на Сојузниот секретаријат за народна одбрана (во 
натамошниот текст: ССНО). 

Барањето за рефундација на надоместот на личниот 
доход исплатен на работниците според одредбите на точ-
ка 3 од ова упатство организацијата го поднесува до вое-
ната единица односно воената установа во која е изврше-
на воената обврска. Барањето се поднесува на образецот 
НВОб-2, што е отпечатен кон ова упатство и претставува 

Барањето за рефундација на надоместот на личниот 
доход исплатен на работниците според одредбите на точ-
ка 3 од ова упатство за време на отсуствувањето од работа 
поради одзивање на позив на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работи на народната одбрана или на 
надлежниот воен орган заради извршување на пропиша-
ните обврски во врска со воената обврска во ЈНА органи-
зацијата го поднесува до надлежниот воен орган што ра-
ботникот непосредно го повикал или по чие барање на 
работникот му е доставен позивот преку општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работи на народната одбра-
на. 

5. Времето што воениот обврзник го поминал во 
вршењето на воената обврска во ЈНА се утврдува врз ос-
нова на службената евиденција на воената единица однос-
но воената установа во која воениот обврзник ја извршува 
обврската односно врз основа на евиденцијата која, спо-
ред одредбите на член 69 од Законот, ја води надлежниот 
орган во републиката односно во автономната покраина.' 

За утврдување на височината на надоместот се смета 
и времето што на воениот обврзник му е потребно по нај-
краток пат со средства на јавниот сообраќај да дојде од 
живеалиштето односо престојувалиштето до местото во 
кое треба да ја извршува обврската, како и времето по-
требно за враќање од тоа место до живеалиштето односно 
престојувалиштето. 

6. Воените единици и воените установи односно над-
лежните воени органи до кои е поднесено барањето за ре-
фундација во смисла на одредбите од точка 4 на ова упат-
ство, износите исплатени на име на надоместот на лични-
от доход ги рефундираат врз товар на својот финансиски 
план, преку надлежниот воен сметководствен центар. 

Надомест на лицата што се занимаваат со самостојна деј-
ност и на лицата што не се во работен однос 

7. На воениот обврзник што самостојно врши дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните или друга професионална дејност, за време на 
вршењето на воената обврска во ЈНА му се пресметува и 
исплатува паричен надомест во височината на основот кој 
служи за пресметка и уплата на придонесите за пензиско-
то и инвалидското осигурување, зголемен за износот на 
пропишаните обврски (данок, придонеси и др.) што тоа 
лице е должно да ги плаќа и во времето кога поради врше-
ње на воената обврска не ја врши својата дејност. 

8. За време на вршењето на воената обврска во ЈНА, 
на воениот обврзник кој не е во работен однос или кој са-
мостојно не врши дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани или друга професионал-
на дејност, односно кој не остварува право на пензија или 
на паричен надомест поради привремена невработеност, 
воената единица односно воената установа или надлежни-
от воен орган непосредно му го исплатува паричниот над-
омест во износот што ќе го утврди Сојузниот извршен со-
вет со пропис донесен врз основа на овластувањето од 
член 68 став 5 на Законот. 

Надомест на разликата помеѓу личниот доход за време на 
служба во резервниот состав и на надоместот на личниот 

доход или на други надомести 
9. На резервен помлад офицер, на резервен офицер и 

на резервен воен службеник односно на жена резервен по-
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млад офицер, на жена резервен офицер и на жена резервен 
воен службеник повикани во врска со вршење на воената 
обврска во ЈНА, на кои надоместот од тон. 3, 7 или 8 на 
ова упатство, паричниот надомест поради привремена не-
вработеност или пензијата им е помала од износот на лич-
ниот доход за време на службата во резервниот состав, во-
ената единица односно воената установа или надлежниот 
воен орган ја пресметува и непосредно ја исплатува разли-
ката помеѓу надоместот од точ. 3, 7 или 8 на ова упатство 
односно паричниот надомест поради привремена неврабо-
теност, односно пензијата и личниот доход за време на 
службата во резервниот состав. 

Основицата за утврдување на личниот доход за вре-
ме на службата во резервниот состав на лицето од став 1 
на оваа точка ја претставуваат следните елементи: лични-
от доход по чинот односно класата; зголемувањето на 
личниот доход по чинот односно класата; личниот доход 
според положбата; делот на армискиот додаток, што во 
определен процент се утврдува од личниот доход по чи-
нот односно класата; зголемувањето на личниот доход по 
чинот односно класата и личниот доход според положба-
та и делот на личниот доход по основ на минатиот труд 
зависно од навршените години на пензискиот стаж. Освен 
наведените елементи, во основицата за пресметка на лич-
ниот доход влегуваат и посебните додатоци и надомести 
предвидени со прописите за личните доходи на активните 
воени лица ако односното лице ги исполнува условите 
пропишани за примање на тие додатоци и надомести. 

Надомест на разликата помеѓу надоместот на личниот до-
ход односно на други надомести и надоместот што го про-

пишува Сојузниот извршен совет 
10. На воениот обврзник на кого надоместот од точ. 3 

или 7 на ова упатство, паричниот надомест поради при-
времена невработеност или пензијата му е помала од из-
носот на надоместот што го утврдува Сојузниот извршен 
совет, воената единица односно воената установа или над-
лежниот воен орган ја пресметува и непосредно му ја ис-
платува разликата помеѓу надоместот утврден со пропис 
на Сојузниот извршен совет и надоместот од точ. 3 или 7 
на ова упатство односно паричниот надомест поради при-
времена невработеност или пензија. 
Обезбедување на средства и начин на исплата на надомес-

тите во општинскиот орган на управата 
11. За надоместот од точка 2 на ова упатство и за дру-

гите надомести кои, во врска со вршењето на воената об-
врска во ЈНА, непосредно ги исплатува општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работи на народната одбра-
на, потребните финансиски средства му се обезбедуваат на 
тој орган со благајнички максимум. 

Височината на благајничкиот максимум за секој оп-
штински орган на управата надлежен за работи на народ-
ната одбрана на својата територија ја предлага надлежни-
от воен орган, со тоа што тој максимум го определува, со 
свое решение, надлежната команда на армијата, команда-
та на военопоморската област, командата на корпусот, кој 
непосредно му е потчинет на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и Командата на одбраната на град Бел-
град. Благајничкиот максимум се определува, по правило, 
на почетокот на секоја година, и тоа во височина на про-
сечниот едномесечен износ на готовинските исплати што 
на име на тие расходи ги исплатил општинскиот орган на 
управата надлежен за работи на народната одбрана во 
тримесечјето што му претходи на месецот во кој се доне-
сува решението. 

Општинскиот орган на управата надлежен за работи 
на народната одбрана го пополнува благајничкиот макси-
мум по потреба или, најдоцна, кога е потрошена полови-
ната од износот на благајничкиот максимум. Оригинални-
те документи за извршените исплати на благајничкиот 
максимум, општинскиот орган на управата надлежен за 
работи на народната одбрана со благајничкиот извештај 
ги доставува до надлежниот воен орган кој, по контрола 
на законитоста на извршените исплати, издава наредба за 
исплата, а потоа комплетната документација ја доставува 
до надлежниот воен сметководствен центар заради попол-
нување на благајничкиот максимум. На наредбата за ис-
плата воениот орган ја назначува адресата на општински-
от орган на управата надлежен за работи на народната 
одбрана на кого треба да му се дозначат паричните сред-
ства. 

12. За исплата на поголеми расходи (при повикување 
заради регрутирање или упатување на регрути на служење 
на воениот рок и ел.), општинскиот орган на управата 
надлежен за работи на народната одбрана може да ги 
обезбеди потребните парични средства со земање на гото-
ви пари по посебна привремена признаница. 

Барањето за земање на парични средства од став 1 на 
оваа точка општинскиот орган на управата надлежен за 
работи на народната одбрана го доставува до надлежниот 
воен орган најдоцна осум дена пред денот на почетокот на 
исплатата. Надлежниот воен орган ги обезбедува потреб-
ните средства преку надлежниот воен сметководствен цен-
тар најмалку три дена пред денот на почетокот на испла-
тата. 

Извршените исплати од став 1 на оваа точка се прав-
даат со оригинални документи на начинот предвиден во 
точка И став 3 на ова упатство, најдоцна во текот на 10 
дена од денот кога таа исплата е извршена. 

Заеднички одредби 
13. Надоместите од точ. 7 и 8 односно надоместите на 

разликата од точ. 9 и 10 на ова упатство ги пресметува и 
исплатува воената единица односно воената установа кај 
која воениот обврзник вршел воена обврска односно вое-
ниот орган кој воениот обврзник непосредно го повикал 
или по чие барање на воениот обврзник му е доставен по-
зивот преку општинскиот орган на урпавата надлежен за 
работи на народната одбрана. 

Надоместот односно разликата од став 1 на оваа точ-
ка се исплатува по завршувањето на вршењето на воената 
обврска во ЈНА. Ако таа обврска трае подолго од еден ме-
сец, надоместот се исплатува месечно, наназад. 

14. Надоместот до точка 7 на ова упатство се пресме-
тува и исплатува врз основа на потврда односно решение 
од надлежниот орган на самоуправната интересна заедни-
ца за пензиско и инвалидско осигурување за височината 
на основот по кој односниот воен обврзник го пресметува 
и уплатува придонесот за пензиското и инвалидското оси-
гурување и потврдата на надлежниот орган за износот на 
другите пропишани обврски платени за време на воената 
обврска. 

15. Надоместот од точка 8 на ова упатство се утврду-
ва според времето поминато во вршење на воената об-
врска во ЈНА. На органот што го исплатува тој надомест 
воениот обврзник му дава писмена изјава дека е во рабо-
тен однос, дека не прима паричен надомест поради при-
времена невработеност и дека не остварува право на пен-
зија. 

Ако воениот обврзник биде упатен на вршење на вое-
ната обврска во воена единица односно воена установа ко-
ја постојано е дислоцирана во местото надвор од неговото 
живеалиште односно престојувалиште, односно на тери-
торијата на друга општествено-политичка заедница, над-
лежниот орган што го упатил му издава потврда за висо-
чината на загарантираниот личен доход утврден со закон 
за територијата на општествено-политичката заедница на 
која воениот обврзник има живеалиште односно престоју-
валиште, која служи за пресметка и исплата на надомес-
тот од став 1 на оваа точка. 

16. Надоместот на разликата од точ. 9 и 10 на ова 
упатство се пресметува и исплатува врз̂  основа на потврда 
од организацијата во коЈа воениот обврзник е во работен 
однос за височината на просечниот личен доход остварен 
во смисла на точка 3 од ова упатство, односно врз основа 
на потврда или решение од надлежниот орган за височи-
ната на основот на кој воениот обврзник плаќа придонес 
за пензиското и инвалидското осигурување и на потврда 
за износот на другите пропишани обврски платени за вре-
ме на вршењето на воената обврска, или врз основа на по-
тврда за височината на паричниот надомест поради при-
времена невработеност односно потврда за износот на 
пензијата за последниот месец пред денот на повикување-
то во врска со вршењето на воената обврска во ЈНА, или 
врз основа на потврда за височината на загарантираниот 
личен доход утврден со закон за територијата на општес-
твено-политичката заедница на која воениот обврзник има 
живеалиште односно престојувалиште. 

Делот од личниот доход по основ на минатиот труд, 
на лицето од точка 9 став 1 на ова упатство, му се пресме-
тува во определен процент од личниот доход по чинот од-
носно класата на личниот доход според положбата за се-
која започната година на пензискиот стаж по навршени 
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две години од тој стаж. Организацијата во која односното 
лице е вработено или надлежниот орган од точка 14 на ова 
упатство издава потврда за навртените години на пензис-
киот стаж. Во пензиски стаж се смета целиот стаж што од-
носното лице го стекнало по сите основи - со работа во 
општествениот или приватниот сектор. 

Завршни одредби 
17. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 

престанува да важи Упатството за начинот за исплатува-

ње на надоместите на воените обврзници повикани заради 
вршење на воената обврска во Југословенската народна 
армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/81). 

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

Сојузен секретар 
за народна одбрана 
адмирал на флота, 

Бранко Мамула, е. р. 
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Објаснение за пополнување на образецот: 

1) во колоната 3 се запишува основот по кој е извршено повикување (на пример: регрутирање, упатување на 
служење на воениот рок, соопштување на воен распоред и сл.); 

2) во колоната 4 се запишува видот на средството на јавниот сообраќај за кое е пресметан надоместот за пре-
воз (на пример: автобус, патнички воз II класа, брзи воз I класа и ел.); 

3) во кол. 5 и 6 се запишуваат упатувачката односно последната станица на слегување на релацијата на која е 
користено средството на јавниот сообраќај од колоната 4; 

4) во колоната 7 се запишува вкупниот износ на трошоците на превозот на определено средство на јавниот со-
обраќај односно за определена релација; 

5) во колоната 8 се запишува бројот на деновите за кои постои обврска за плаќање на трошоците за сместува-
ње; 

6) во колоната 9 се запишува износот на трошоците за сместување по хотелска сметка; 
7) во колоната 10 се запишува вкупниот износ на трошоците за сместување; 
8) во колоната 11 се запишува бројот на деновите за кои постои обврска за плаќање на трошоците за исхрана; 
9) во колоната 12 се запишува износот на дневницата утврден со пропис за надомест на патните и други тро-

шоци во ЈНА; 
10) во колоната 13 се запишува вкупниот износ што му припаѓа на воениот обврзник на име на трошоците за 

исхрана; 
И) колоните 14 и 15 се пополнуваат според барањето предвидено во образецот. 

Образец НВОб-2 

Барање за рефундација на надоместот на личниот доход 
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694, 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ОПРЕМА ЗА РАБОТА ПОД НАПОН НАД 1кУ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алати и опрема за работа под напон над 1 кУ 
кој го има следниот назив и ознака: 

Алати и опрема за работа под напон 
над 1 кУ. Изолациони заштитни плочи. 
Општи технички барања и испитувања — ЈХЈЅ >Ј.В4.050 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алати 
и опрема за работа под напон над 1 кУ, што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Алати и опрема за работа под напон 
над 1 кУ. Изолациона заштитна плоча. 
Општи услови и испитувања ЈХЈЅ М.В4.050 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
испитување на алати и опрема за работа под напон над 1 
кУ („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-1679/1 
И април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

695. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијача („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропиш-
еа 

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

КУТИИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лимени кутии за конзервирање на храна кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лимени кутии за конзервирање на 
храна. Дефиниции Ј1ЈЅ М.22.026 

2) Лимени кутии за конзервирање на 
храна. Методи за проверка на квалитетот 
на формираните споеви и дихтувањето на 
лимените кутии Ј1ЈЅ М.22.032 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ли-
мени кутии за конзервирање на храна што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард од областа на металната амбалажа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/77). 

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

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

Бр. 07-1683/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

696. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гума кои ги имаат следните називи и ознаки: 
1) Гума. Определување на густината ЈТЈЅ О.Ѕ2.123 
2) Гума. Определување на тврдоста 

со метод на втискување на игла (тврдост 
по Шор А и О Ј Ш С.Ѕ2.125 

3) Гума. Испитување со вештачко 
старење Ј1ЈЅС.Ѕ2.126 

4) Гума. Определување на отпорнос-
та според атмосферското влијание Ј1ЈЅ С.Ѕ2.132 

5) Гума. Метод на испитување на соз-
давање на дамки на органски премачкува-
ња и на пластични маси со дејство на гума Ј1ЈЅ О.Ѕ2.133 

6) Гума. Определување на тврдоста 
со метод на втискување на кугличка 
(тврдост 1КНО) ЈТЈЅ О.Ѕ2.143 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен точка 4 на југословенскиот 

стандард Ј1ЈЅ О.Ѕ2.126, 
југословенските стандарди ЈХЈЅ С.Ѕ2.132, Ј1ЈЅ С.Ѕ2.133 и 
Ј1ЈЅ О.Ѕ2.143 чија примена не е задолжителна, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на гума што ќе 
се произведе односно увезе од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Физикални испитувања на гума. 
Определување на релативната специфич-
на тежина и густина на вулканизирана 
природна или синтетичка гума — Ј1ЈЅ С.Ѕ2.123 

2) Физикални испитувања на гума. 
Определување тврдоста на вулканизирана 
природна или синтетичка гума Ј1ЈЅ С.Ѕ2.125 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на индустријата на гума („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/61); 

3) Физикални испитувања на гума. 
Вештачко старење на гума Ј1ЈЅ С.Ѕ2.126 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на гума и пластични маси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/70); 

4) Испитување на гума. Отпорност 
на гумата спрема атмосферските влијани-
ја Ј1ЈЅ С.Ѕ2.132 

5) Испитување на гума. Создавање 
дамки на органски премачкувања и плас-
тични маси со дејство на гума Ј1ЈЅС.Ѕ2.133 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на гума („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/68). 

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

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

Бр. 07-1685/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

697. 
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 ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВА-

ЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Определување на вкупниот сулфур 
во камен и мрк јаглен и во лигнит по ме-
тодата на Страмби ЈХЈЅ В.Н8. 314 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/63); 

2) Методи на испитување на јаглан и 
кокс. Определување на хлорот по методот 
на согорување во калориметриска бомба - Ј1ЈЅ В.Н8. 326 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/64); 

3) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на пепел во кокс Ј1ЈЅ В.Н8. 337 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на испитувањето на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65). 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 07-1687/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

698. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методи на испитување на јаглен и кокс кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Јаглен. Определување бројот на 
надуваната во канче Ј1ЈЅ В.Н8.328 

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на особините на спи-
цање на јаглен по методат на Рог Ј1ЈЅ В.Н8.329 

3) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Кокс. Определување на вкупната 
влага Ј1ЈЅ В.Н8.338 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-" 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тоди за испитување на јаглен и кокс од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување бројот на надувањата 
на јагленот во канче ЈХЈЅ В.Н8.328 

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на особините на спи-
цање на јаглен по методот на Рог Ј1ЈЅ В.Н8.329 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/64); 

3) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вкупната влага во 
коксот Ј1ЈЅ В.Н8.338 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/65). 

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

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

Бр. 67-1678/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 



Петок, 15 август 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 - Страна 1443 

699. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за механички испитувања на метали кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Механички испитувања на метали. 
Пресметувани вредности на тврдоста по 
Бринел Ј1ЈЅ С.А4.032 

2) Механички испитувања на метали. 
Пресметувани вредности на тврдоста по 
Викерс од НУ5 до НУ100 ЈШС.А4.033 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тали што се произведуваат односно увезуваат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Испитување на тврдоста по Брц-
нел (НВ). Пресметани вредности ЈТЈЅ С.А4.032 

2) Испитување на тврдоста по Ви-
керс (НУ) Пресметани вредности ЈХЈЅ С.А4.035 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди 
од областа на металургијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/78). 

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

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

Бр. 07-1684/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

700. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КОНЦЕНТРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за руди и концентрати кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Руди и концентрати. Руди на ман-
ган. Определување на содржината на ко-

балтом Фотометриска метода со нитрозо 
- К - соли ЈТЈЅ В.С8.208 

2) Руди и концентрати. Руди и кон-
центрат на манган. Определување на 
содржината на арсенот. Фотометриска 
метода ЈХЈЅ В.С8.209 

3) Руди и концентрати. Руди и кон-
центрати на манганот. Определување на 
содржината на алуминиумот, бакарот, 
оловото и цинкот. Метода на атомска ап-
сорпциона спектрометрија со пламен — Ј1ЈЅ В.С8.230 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ру-
ди и концентрати од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

^Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Методи на хемиски испитувања на 
манганови руди. Определување на кобал-
тот Ј1ЈЅ В.С8.208 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на хемиски испитувања на манганови 
руди („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/63); 

2) Определување на арсенот ЈХЈЅ В.С8.209 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на хемиски испитувања на манганови 
руди („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64). 

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

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

Бр. 07-1669/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

701. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за челици кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Обележување на основни произво-
ди од челик Ј1ЈЅ С.В0.004 

2) Топловалани челици. Широкоп-
лоскати челици за општа употреба. Облик 
и мери Ј1ЈЅ С.ВЗ.ОЗО 

3) Ладновлечени челици. Квадратни 
челици. Облик и мери ЈТЈЅС.В3.421 

4) Ладновлечени челици. Плоскати 
челици. Облик и мери Ј1ЈЅС.В3.431 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на че-
лици што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Влечен челик квадратен Ј1ЈЅС.В3.421 
2) Влечен челик плоскат Ј Ш С.В3.431 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
топловалан и влечен челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/60); 

3) Широкоплоскати челици топлова-
лани. Облик и мери ЈХЈЅ С.ВЗ.ОЗО 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
топловалан челик („Службен ли^г на ФНРЈ", бр. 32/62). 

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

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

Бр. 07-1681/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

702. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за сребро кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Сребро во блок. Технички услови и 
проверка на квалитетот Ј1ЈЅС.С1.100 

2) Сребро во гранули. Технички усло-
ви и проверка на квалитетот Ј1ЈЅ С.С 1.101 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
сребро што ќе се произведе односно увезе од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Сребро во блок - Технички услови за 
изработка и испорака Ј1ЈЅС.01.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
обоени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/66). 

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

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

Бр. 07-1686/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

703. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЛЕГУРИ НА БАКАРОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за бакар и легури на бакарот кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Бакар и легури на бакарот. Блоко-
ви за леење од легури на бакарот. Технич-
ки услови. Измени и дополненија Ј1ЈЅ СЛ)1.005/1 

2) Бакар и легури на бакарот. Одлив-
ки на легури од бакар. Хемиски состав и 
механички својства. Измени и дополнени-
ја Ј1ЈЅ С т . 300/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенские стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ба-
кар и легури на бакарот што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-1671/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

704. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ИМИЊАТА НА ЗЕМЈИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за кодови за претставување на имињата на зем-
јите кој го има следниот назив и ознака: 
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Кодови за претставување на имиња-
та на земјите. Измени Ј1ЈЅ 1.В8.001/1 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кодови 
за претставување на имињата на земјите од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-1673/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

705. 
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 завода за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСКАЖУВА-
ЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТАТА НА ИМПУЛ-

С И Т Е ГЕНЕРАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за искажување на квалитетот на работата на им-
пулсите генератори кој го има следниот назив и ознака: 

Искажување на квалитетот на рабо-
тата на импулсните генератори Ј1ЈЅ 1-.С7.104 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен точ. 5.5.1 и 5.5.2 и колони 5,6,7 и 8 во табелата, 

чија примена не е задолжителна, југословенскиот стан-
дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува врз искажувањето на квалитетот 
на работата на импулсните генератори од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-2220/1 
12 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драсоевиќ, е. р. 

706. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој првилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за технички услови за заштита од пожар во гра-
дежништвото кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Технички мерки за заштита од 
пожар во градежништвото. Испитување 
на отпорноста на столбовите спрема 
пожар ЛЈЅШ1.100 

2. Технички мерки за заштита од 
пожар во градежништвото. Испитување 
на отпорноста на меѓукатните конструк-
ции спрема пожар Ј1ЈЅ 1Ј.Ј 1.110 

3. Технички мерки за заштита од 
пожар во градежништвото. Испитување 
на отпорноста на носачите спрема пожар Ј1ЈЅ 1Ј.Ј 1.114 

4. Технички мерки за заштита од 
пожар во градежништвото. Испитување 
на отпорноста на вратите и други елемен-
ти за затворање на отвори во ѕидовите — ЈТЈЅ 1Ј.Ј 1.160 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
техничките услови за заштита од пожар во градежништво-
то од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Заштита од пожар. Испитување на 
отпорноста на столбовите против пожар ЈХЈЅ1Ј.Ј1.100 

2) Заштита од пожар. Испитување на 
отпорноста на меѓукатните конструкции 
против пожар ЈХЈЅ Џ.Ј 1.110 

3) Заштита од пожар. Испитување на 
отпорноста на врати, прозорци и капаци 
против пожар Ј1ЈЅ 1Ј.Ј1.160 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на заштитата од пожар („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/73). 

4) Заштита од пожар. Отпорност на 
гредите против пожар Ј1ЈЅ 1Ј.Ј 1.114 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува возила по истекот на четири 

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

Бр. 07-6076/2 
36 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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ЈУЅ 1ЅГ.А3.007 

707. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

СИМБОЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за графички симболи кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Графички симболи за примена во 
електрични шеми. Симболи на елементи-
те, симболи на намената и други симболи 
за општа примена Ј1ЈЅ К.АЗ.ООЗ 

2) Графички симболи за примена во 
електрични шеми. Расклопни апаратури и 
заштитни уреди 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Електротехнички графички симбо-
ли. Видови струја, системи на распредел-
ба и начини на пресување Ј1ЈЅ К.А3.010 

• 2) Електротехнички графички симоб-
ли. Елементи на електрични кола Ј1ЈЅ К.А3.011 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
електротехнички графички симболи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62); 

3) Електротехнички графички симбо-
ли. Контакти ЈХЈЅ И.А3.050 

4) Електротехнички графички симбо-
ли. Склопни направи ЈТЈЅ И.А3.060 

5) Електротехнички графички симбо-
ли. Елементи на електромеханички релеи Ј1ЈЅ 1Ч.А3.070 

6) Електротехнички графички симбо-
ли. Елементи на механичко управување — Ј1ЈЅ >Ј.А3.080 

7) Електротехнички графички симбо-
ли. Двигатели Ј1ЈЅ И.А3.140 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на електротехничките графички симболи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/65); 

8) Електротехнички графички симбо-
ли. Променливости Ј1ЈЅ К.А3.221 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
електротехнички графички симболи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/69). 

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

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

Бр. 07-1665/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

708. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЦЕВКИ И ЦРЕВА - БРГУ СОСТАВНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за спојки за цевки и црева - бргусоставни кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Спојки за цевки и црева - бргусос-
гавни. Спојки со внатрешна навивка за 
цевки и црева. Форма Ј1ЈЅ М.В5.111 

2) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Женски дел на спојката за црево. 
форма Ј Ш М.В5.112 

3) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Машки дел на спојката со внат-
решна навивка за цевки. Форма Ј1ЈЅ М.В5.113 

4) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на женскиот дел на спојката 
за црева. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В5.114 

5) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на машкиот дел на спојката 
со внатрешна навивка за цевки. Форма и 
мери Ј1ЈЅ М.В5.115 

6) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Женски дел на спојката за црево. 
Мек прстенест затнувач. Форма и мери — ЈХЈЅ М.В5.116 

7) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Машки дел на спојката со внат-
решна навивка за цевки. Тврд прстенест 
затнувач. Форма и мери ЈХЈЅ М.В5.117 

8) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Спојки со внатрешна навивка за 
цевка и црево. Форма Ј1ЈЅ М.В5.118 

9) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на машкиот дел на споЈката 
со надворешна навивка за цевки. Форма и 
мери Ј1ЈЅ М.В5.119 

10) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Спојки за црева. Форма Ј1ЈЅМ.В5.120 

11) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на машкиот дел на спојката 
за црева. Форма и мери ЈТЈЅ М.В5.121 

12) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Спојка со прирабница за црево. 
форма Ј1ЈЅ М.В5.122 

13) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на машкиот дел на споЈката 
со прирабница. Форма и мери Ј1ЈЅМ.В5.123 

14) Спојки за цевки и црева - бргу сос-
тавни. Спојка со машки двостран дел за 
црева. Форма ЈТЈЅ М.В5.124 

15) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на машкиот двостран дел на 
спојката за црева. Форма и мери Ј1ЈЅМ.В5.125 

16) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Спојки со внатрешна навивка за 
цевка и со капа. Форма Ј1ЈЅ М.В5.126 

17) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Женски дел на спојката со капа. 
Форма Ј1ЈЅ М.В5.127 

18) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Тело на женскиот дел на СПОЈ ката 
со капа. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В5.128 

19) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Спојка со надворешна навивка за 
цевка и со капа. Форма Ј1ЈЅ М.В5.129 

20) Спојки за цевки и црева - бргусос-
тавни. Женска спојка со прирабница и со 
капа. Форма Ј1ЈЅ М.В5.130 

21) Спојки за цевки и црева - бр гу сос-
тавни. Калибар. Форма, мери и испитува-
на ТТТЅМР« 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
спојки за цевки и црева - бргусосгавни што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Цевни спојки. Спојки за гумени 
црева за преточување течни горива. Дис-
позиција. Ј1ЈЅ М.В6.400 

2) Цевни спојки. Спојки за гумени 
црева за преточување течни горива. Маш-
ки дел Ј1ЈЅ М.В6.401 

3) Цевни спојки. Спојки за гумени 
црева за преточување течни горива. Жен-
ски дел Ј1ЈЅ М.В6.402 

4) Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва. Диспозиција Ј1ЈЅ М.В6.430 

5) Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва. Тело на спојката Ј1ЈЅ М.В6.431 

6) Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва. Држач на прстенестиот ускочник Ј1ЈЅ М.В6.432 

7) Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва. Прстенест ускочник Ј1ЈЅ М.В6.433 

8) Цевни спојки. Цевна наставка со 
внатрешна навивка за приклучување гуме-
ни црева за преточување течни горива — Ј1ЈЅ М.В6.450 

9) Цевни спојки. Цевна наставка со 
надворешна навивка за приклучување гу-
мени црева за преточување течни горива Ј1ЈЅ М.В6.451 

10) Цевни спојки. Цевна наставка со 
прирабница за приклучување гумени цре-
ва за преточување течни горива Ј1ЈЅ М.В6.452 

11) Цевни спојки. Редукциона спојка 
за гумени црева за преточување течни го-
рива Ј1ЈЅ М.В6.453 

12) Цевни спојки. Приклучок на цев-
на спојка за преточување течни горива од 
вагон-цистерни Ј1ЈЅ М.В6.460 

13) Цевни спојки. Четирикрака раз-
водна спојка за гумени црева за преточу-
вање течни горива ЈХЈЅ М.В6.470 

14) Цевни спојки. Трикрака разводна 
спојка за гумени црева за преточување 
течни горива Ј1ЈЅМ.В6.471 

15) Цевни спојки. Двокрака разводна 
спојка за гумени црева за преточување 
течни горива Ј1ЈЅ М.В6.472 

16) Цевни спојки. Капи за спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва Ј1ЈЅ М.В6.480 

17) Цевни спојки. Обујмица за капи 
според Ј1ЈЅ М.В6.480 Ј1ЈЅ М.В6.481 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни спојки („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65). 

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

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

Бр. 07-2217/1 
12 мај 1986 година 
Белград 

709. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БОЦИ СО 

РАСТВОРЕН АЦЕТИЛЕН ПОД ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за боци со растворен ацетилен под притисок кој 
го има следниот назив и ознака: 

Боци со растворен ацетилен под при-
тисок. Основни барања Ј1ЈЅ К.М6.030 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на боци 
со растворен ацетилен под притисок што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

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

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

Бр. 07-1674/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

710. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

УПРАВУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мерење и управување во индустриските про-
цеси кој го има следниот назив и ознака: 

Мерење и управување во индустрис-
ките процеси. Мери на предните плочи од 
апаратите или инструментите на отвори-
те за нивното вградување Ј1ЈЅ ^N4.206 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-5334/1 
8 ноември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

711. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 

ФОРМАТА НА ЗНАКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 
1. Во Наредбата за формата на знакот на производи-

телот („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/82 и 60/82), во точ-
ка 4 бројот: „25" се заменува со бројот: „35". 

2. Во точка 6 на одредбата под 1 се додаваат десет 
форми на знаци на производителот, и тоа: 

1 _ Ј I п 1 а С О 
XXVI XXVII XXVII XXIX XXX 

С З а ѓ> ) 
XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV 

Во одредбата под 2 зборовите: „дваесет и пет" се за-
менуваат со зборовите: „триесет и пет". 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден о денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2879/1 
1 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 49 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА РАБОТО-
ВОДНИОТ ОРГАН ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД И ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА НИВНАТА УСТАВ-

НОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
1. Работната организација „Југоалат", од Нови Сад, 

поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оце-
нување на согласноста на одредбите од член 49 на Законот 
за избор на делегати во работничкиот совет и за именува-
ње и разрешување на работоводниот орган во организаци-
јата на здружен труд („Службен лист на САП Војводина", 
бр. 18/77) со одредбите на член 104 од Уставот на СФРЈ и 

за оценување на нивната спротивност со одредбите на чл. 
504 и 538 од Законот за здружениот труд поради тоа што 
се смета дека со нив се негира уставното право на работ-
ничкиот совет да го именува работоводниот орган. 

Предлагачот смета дека, според Уставот, со закон не 
можат да се определуваат други организации на здружен 
труд, освен оние што вршат дејност или работи од посе-
бен општествен интерес, во кои конкурсната комисија за 
именување на самостоен работоводен орган ќе ја сочину-
ваат и претставници на општествената заедница. Предла-
гачот исто така смета дека во наведените одредби на Зако-
нот определениот паритетен состав од 50% претставници 
на општествената заедница во таа комисија е спротивен 
на Уставот, зашто, според неговото мислење, тој број не 
може да биде поголем од една третина од вкупниот број 
на членовите на комисијата и дека со закон не можат да се 
пренесуваат овластувања врз собранието на општината да 
го определува начинот на именување на претставниците 
од општествената заедница во оваа комисија. 

2. Со член 49 став 1 на оспорените одредби од покра-
инскиот закон е утврдено дека со одлука на работничкиот 
совет, врз основа на јавен конкурс и на предлог од конкур-
сната комисија, се именува самостоен работоводен орган 
во организацијата на здружен труд, а со одредбите на став 
2 од истиот член на покраинскиот закон дека во работните 
организации, во сложените организации на здружен труд, 
во основните организации на здружен труд што вршат деј-
ност или работи од посебен општествен интерес и во дру-
ги основни организации на здружен труд определени со 
закон конкурсната комисија за именување на самостоен 
работоводен орган се состои од осум членови, и тоа: двај-
ца претставници на организацијата на здружен труд што 
ги именува работничкиот совет, двајца претставници на 
синдикатот во организацијата на здружен труд што ги 
именува организацијата на синдикатот во организацијата 
на здружен труд и од четири претставника на општестве-
ната заедница кои, според став 3 на овој член, се именува-
ат односно избираат на начинот што ќе го определи со-
бранието на општината на чија територија се наоѓа се-
диштето на организацијата на здружен труд. 

3. Со Уставот на СФРЈ, со член 104 ст. 1 и 2 е утврде-
но дека работничкиот совет, со своја одлука, го именува 
самостојниот работоводен орган врз основа на јавен кон-
курс, на предлог од конкурсната комисија и дека во основ-
ните организации на здружен труд, определени со закон, и 
во други организации на здружен труд, конкурсната коми-
сија е составена од бројот на претставници на организаци-
јата на здружен труд и на синдикатот определени со зако-
нот, како и од претставници на општествената заедница 
именувани односно избрани во согласност со законот. 

Уставното решение со закон да се определуваат ос-
новните организации на здружен труд во кои конкурсната 
комисија за именување на самостоен работоводен орган 
на основната организација ќе биде составена од бројот на 
претставниците на основната организација на здружен 
труд и на синдикатот определен со закон, како и од пре-
тставници на општествената заедница именувани односно 
избрани во согласност со законот, е содржано и во член 
504 став 3 на Законот за здружениот труд. Според наведе-
ните одредби на Уставот на СФРЈ и на Законот за 
здружениот труд, значи, сите основни организации на 
здружен труд не ја формираат конкурсната комисија за 
именување на самостоен работоводен орган на изложени-
от начин, туку само оние за кои тоа законот ќе го опреде-
ли. Оттука, оспорените одредби на член 49 од покраински-
от закон, во кои е определено дека во сите основни орга-
низации на здружен труд што вршат дејност или работи 
/од посебен општествен интерес, и во други основни орга-

/ низации на здружен труд определени со законот, конкур-
у сната комисија за именување на самостоен работоводен 

орган на основната организација го има наведениот сос-
тав, во согласност со Уставот на СФРЈ и не се во спротив-
ност со Законот за здружениот труд. 

Според член 104 став 2 од Уставот на СФРЈ и чл. 538 
и 539 на Законот за здружениот труд, задолжително во си-
те работни организации и во сите сложени организации на 
здружен труд, без оглед на тоа што не вршат и дејност од 
посебен општествен интерес, конкурсната комисија за 
именување на самостоен работоводен орган на работната 
организација и за именување на самостоен работоводен 
орган на сложената организација на здружен труд се сос-
тои оп; бројот на претставници на организацијата на 
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здружен труд и на синдикатот определен со закон, како и 
од претставници на општествената заедница именувани 
односно избрани во согласност со закон. Поаѓајќи од тоа, 
бројниот состав на конкурсната комисија за именување на 
самостоен работоводен орган на работната организација 
и за именување на самостоен работоводен орган на 
сложената организација на здружен труд определен со од-
редбите на член 49 од наведениот покраински закон е во 
согласност со Уставот на СФРЈ и не е во спротивност со 
Законот за здружениот труд. 

Со Уставот на СФРЈ, а ни со Законот за здружениот 
труд, не се пропишани посебни услови врз основа на кои 
се определува бројниот состав на конкурсната комисија за 
именување на самостоен работоводен орган на организа-
цијата на здружен труд, туку само тоа дека нејзиниот бро-
ен состав се определува со закон, и тоа: од претставници 
на организацијата на здружен труд и на синдикатот, како 
и од претставници на општествената заедница. Поради 
тоа, најштетниот состав на оваа конкурсна комисија, што 
се состои од четири претставника на организацијата на 
здружен труд и на синдикатот во организацијата на 
здружен труд што ги именува работничкиот совет и орга-
низацијата на синдикатот во организацијата на здружен 
труд и од четири претставника на општествената заедни-
ца што се именуваат на начинот кој ќе го определи собра-
нието на општината на чија територија се наоѓа организа-
цијата на здружен труд, определен со член 49 од наведени-
от покраински закон е во согласност со Уставот на СФРЈ 
и не е во спротивност со Законот за здружениот труд. 

Според наведените одредби на Уставот на СФРЈ и на 
Законот за здружениот труд, претставниците на општес-
твената заедница во оваа конкурсна комисија се именува-
ат односно се избираат во согласност со законот, а не не-
посредно по законот. Оттука, одредбите на член 49 став 3 
од наведениот покраински закон, со кои е пропишано дека 
собранието на општината на чија територија се наоѓа се-
диштето на организацијата на здружен труд го определу-
ва начинот на именување на претставници на општестве-
ната заедница во таа комисија, не се во несогласност со 
Уставот на СФРЈ ниту се во спротивност со Законот за 
здружениот труд. 

Врз основа на изложеното, според оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, со одредбите на чен 49 од наведе-
ниот покраински закон, не се повредува правото на работ-
ничкиот совет, утврдено со Уставот на СФРЈ, да именува 
работоводен орган туку со определувањето на основните 
организации во кои, во конкурсната комисија за именува-
ње на самостоен работоводен орган, ќе учествуваат и пре-
тставници на општествената заедница, со определување 
на бројниот состав на претставниците на организацијата 
на здружен труд и на синдикатот и на претставниците на 
општествената заедница во таа комисија и со утврдување 
на надлежноста на нивното именување односно избор, се 
обезбедува определен степен на влијание на општествена-
та заедница во заштитата на општествениот интерес во 
постапката на именување на самостојниот работоводен 
орган кој, врз основа на Уставот на СФРЈ и на Законот за 
здружениот труд, е задолжителен во сите работни органи-
зации и во сите сложени организации на здружен труд, ка-
ко и во оние основни организации на здружен труд за кои 
тоа со закон ќе се определени. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата од 8 јануари 1986 година, донесе едногласна 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Работната организација 

„Југоалат", од Нови Сад, да се утврди дека одредбите на 
член 49 од Законот за изборот и отповикувањето на деле-
гати во работничкиот совет и за именувањето и разрешу-
вањето на работоводниот орган во организацијата на 
здружен труд („Службен лист на САГ! Војводина", бр. 
18/77) не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

3. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југослави-
ја во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Ју-
гославија д-р Јосиф Трајковиќ и судиите: Славко Кухар, 
Јаким Спировски, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, 

Рамадан Враниќи, Милосав Стиовиќ, д-р Васил Гривчев, 
д-р Александар Фира, Иван Франко и Радко Мочивник. 

У. бр. 444/84 
8 јануари 1986 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на 

Уставниот суд 
на Југославија, 

судија 
Милосав Стиовиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за царинската постапка во пат-
ничкиот промет објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/86, се потпаднала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ 
По член 11 треба да се додаде по грешка испуштени-

от член 12, кој гласи: „Член 12 < 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"." 
Од Сојузниот комитет за законодавство. Белград, 30 

јули 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на ви-
дот и количината на стоките што можат да се продаваат 
во слободни царински продавници, специјализирани скла-
дови на странски стоки и на стоки од домашно производ-
ство и од консигнациони складови на странски стоки и за 
начинот на продажба на тие стоки објавена во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/86, се поткраднала долунаведената 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КО-
ЛИЧИНАТА НА СТОКИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРО-
ДАВААТ ВО СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИ-
ЦИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВИ НА СТРАН-
СКИ СТОКИ И НА СТОКИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ОД КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ НА 
СТРАНСКИ СТОКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА 

НА ТИЕ СТОКИ 
Во точка 7 став 1 во вториот ред одозгора наместо 

зборовите: „физички лица" треба да стои: „лица". 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 6 

август 1986 година 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 238 став 2, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разершува од должноста заменик на генералниот 
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секретар на Сојузниот извршен совет Борис Стефановски, 
поради истекот на времето на кое беше назначен. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1169 
31 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

дател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски на 
СР Србија. 

Сојузен извршен совет 
С. п. п. бр. 1172 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^?, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 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 СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за сојузен советник во Сојузниот из-

вршен совет Борис Стефановски, досегашен заменик-ген-
рален секретар на Сојузниот извршен совет. 

Именуваниот ќе работи на задачите и работите за ос-
тварување на со Уставот утврдените односи и соработка 
на Сојузниот извршен совет со Собранието на СФРЈ, Пре-
тседателството на СФРЈ, општествено-политичките орга-
низации во федерацијата, на соработката со извршните 
совети на републиките и извршните совети на автономни-
те покраини, на програмирањето и планирањето на рабо-
тата на Сојузниот извршен совет и на други работи што 
ќе ги определи генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1170 
31 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 238 став 2, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕ-

ТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за заменик-генерален секретар на Сојуз-

ниот извршен совет Милан Радоњиќ, досегашен генерален 
секретар на Собранието на СР Србија. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1171 
31 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 238 став 2 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 ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СО-

ЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 
Се назначува за заменик-директор на Сојузната упра-

ва за радиоврски Гаврило Вуксановиќ, помошник-претсс-

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 РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста потсекртар во Сојузниот 

секретаријат за внатрешни работи Срдан Андреевиќ, по-
ради истекот на времето на кое беше назначен. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1173 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. 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 РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузни-

от секретаријат за внатрешни работи Анѓелко Маслиќ, со 
15 мај 1986 година, поради заминување на друга 
должност. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1174 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!«!«, е. 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 ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се назначува за потсекретар во Сојузниот секретари-

јат за внатрешни работи Здравко Мустач, досегашен по-
мошник на сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1175 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува за помошник на сојузниот секретар за 
внатрешни работи Душан Трајковски, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи на СР Ма-
кедонија. 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за советник на потпретседател на Сојуз-
ниот извршен совет Милета Ѓорѓевиќ, самостоен советник 
во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 1179 
25 јули 1986 година 
Белград 

С.п. п.бр. 1176 
25 јули 1986 година Сојузен извршен совет 
Белград 

Потпретседател, 
Потпретседател, Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Милош Милосавлевиќ, е. 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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува за помошник на сојузниот секретар за 
внатрешни работи Сава Николиќ, досегашен помошник 
на сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1177 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за советник на потпретседател на Сојуз-
ниот извршен совет Драгутин Маринковић самостоен е 
четник - шеф на Кабинет на член на Сојузниот изери „к 
совет. 

С. п. п. бр. 1180 
31 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. 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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува за помошник на сојузниот секретар за 
внатрешни работи Станко Чолак, специјален советник во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

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 РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на Сојузниот 
секретар за надворешни работи Бранко Димитриевиќ, со 
30 јуни 1986 "година, поради заминување во пензија. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1178 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С. п. п. бр. 1181 
25 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста советник на генералниот 

секретар на Сојузниот извршен совет Милиќ Вучиниќ, по-
ради заминување во пензија. 

Сојузен извршен совет 

С. п. п. бр. 1182 
25 јули 1986 година 
Белград 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

690. Закон за општата управна постапка (Пречис-
тен текст) — 1401 

691. Закон за Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраи-
ни (Пречистен текст) 1432 

692. Одлука за определување на туристички насел-
би, наутички центри, марини и мотели на ма-
гистралните патишта во кои можат да се отво-
раат слободни царински продавници 1435 

693. Упатство за начинот на исплатување на надо-
местите на воените обврзници повикани зара-
ди вршење на воената обврска во Југословен-
ската народна армија 1437 

694. Правилник за јгуословенскиот стандард за 
алати и опрема за работа под напон над 1 кУ 1441 

695. Правилник за југословенските стандари за ли-
мени кутии за конзервирање на храна 1441 

696. Правилник за југословенските стандарди за гу-
ма 1441 

Страна 
697. Правилник за престанок на важењето на југос-

ловенските стандарди за методите на испиту-
вање на јаглен и кокс 1442 

698. Правилник за југословенските стандарди за 
методи за испитување на јаглен и кокс 1442 

699. Правилник за југословенските стандарди за 
механички испитувања на метали 1443 

700. Правилник за југословенските стандарди за ру-
ди и концентрати 1443 

701. Правилник за југословенските стандарди за че-
лици 1443 

702. Правилник за југословенските стандарди за 
сребро 1444 

703. Правилник за југословенските стандарди за ба-
кар и легури на бакарот — 1444 

704. Правилник за југословенскиот стандард за ко-
дови за претставување на имињата на земјите 1444 

705. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
кажување на квалитетот на работата на импул-
с и т е генератори 1445 

706. Правилник за југословенските стандарди за 
техничките мерки за заштита од пожар во гра-
дежништвото 1445 

707. Правилник за југословенските стандарди за 
графички симболи 1446 

708. Правилник за југословенските стандрди за 
спојки за цевки и црева бргу составни 1446 

709. Правилник за југословенскиот стандард за бо-
ци со растворен ацетилен под притисок 1447 

710. Правилник за југословенскиот стандард за ме-
рење и управување во индустриските процеси 1447 

711. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за формата на знакот на производителот — 1448 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 49 на Законот за избор и отповикување на 
делегати во работничкиот совет и за именува-
ње и разрешување на работоводниот орган во 
организацијата на здружен труд и за оценува-
ње на нивната уставност со Законот за 
здружениот труд 1448 

Исправка на Правилникот за измени и дополненија 
на Правилникот за царинската постапка во 
патничкиот промет 1449 

Исправка на Одлуката за утврдување на видот и ко-
личината на стоките што можат да се продава-
ат во слободни царински продавници, специја-
лизирани складови на странски стоки и на сто-
ки од домашно производство и од консигнаци-
они складови на странски стоки и за начинот 
на продажба на тие стоки 1449 

Назначувања и разрешувања 1449 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


