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ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 

1 226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

6 4 5 . 

Врз основа на член 356 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 

Член 1 
Организациите на здружен труд и работните луѓе 

што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани, кои се занимаваат со 
преработка на пченица, се должни од вкупното свое днев-
но производство на брашно да пуштат во промет и да им 
испорачаат на организациите на здружен труд што се за-

4 нимаваат со производство на леб најмалку 30% брашно од 
типот „850". • 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на ра-
ботните луѓе кои на пченицата ја преработуваат со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, ка-
ко услужна дејност. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 293 
12 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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Врз основа на член 356 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОП-

РЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕБ ОД БРАШНО ОД 
ТИПОТ „850" 

Член 1 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на леб односно со промет на леб и работ-
ните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани кои произ-
ведуваат односно продаваат леб, се должни од вкупното 
свое дневно производство односно од прометот на леб, да 
пуштат во промет најмалку 30% од основниот вид на пче-
ничен леб произведен од брашно до типот „850" или во 
прометот да обезбедат најмалку 30% од тој вид леб во ре-
публиката односи^ во автономната покраина, така што 
спогодбено ќе ги утврдат поединечните обврски од про-
центот на дневното производство односно на прометот на 
леб. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 294 
12 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

6 4 7 . 

Врз основа на член 356 од Уставот, на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗАРАДИ ИНТЕР-
ВЕНЦИЈА НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР ВО 1988 ГОДИНА 

1. Заради отстранување на растројствата на домаш-
ниот пазар, остварување на поголемо влијание на увезени 
стоки врз цените и снабденоста на домашниот пазар и за-
ради сузбивање на монополистичкото однесување на орга-
низациите на здружен труд во прометот на стоки за широ-
ка потрошувачка, со оваа одлука се пропишуваат услови-
те под кои се врши интервентен увоз на стоки за широка 
потрошувачка и на суровини и репродукциони материјали 
наменети за производство на стоки за широка потрошу-
вачка и се уредува плаќањето на царината посебна давач-
ка за израмнување на даночното оптоварување за увезени 
стоки и на посебна такса на увезени стоки. 

2. Интервентен увоз според одредбите од оваа одлука 
може да се врши за стоки за широка потрошувачка од 
следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број на 
Царин-
ската та-
рифа 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

33.05 3305.109 Шампони приготвени за про-
дажба на мало 

33.06 3306.109 Забни пасти приготовени за про-
дажба на мало 

3307.109 Препарати за бричење, вклучува-
јќи пред или по бричење, пригот-
вени за продажба на мало 

3401.11 — Сапун и органски површински ак-
тивни производи и препарати (во 
форма на стапчиња, колачиња, леа-
ни или обликувани парчиња и хар-
тија, вата, филц и нетќаени ткаени-
ни, импрегнирани или премачкани 
со сапун или со детергент за тоа-
летна употреба (вклучувајќи ги 
производите со лековити супстан-
ции) 

Ех. 
Сапун за тоалетна употреба 
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3402 Органски површински активни сред-
ства (освен сапун); површински актив-
ни препарати, препарати за перење 
(вклучувајќи помошни препарати за 
перење) и препарати за чистење со до-
даток или без додаток на сапун, освен 
оние од тар. бр. 34.01. 

3402.20 - Препарати приготвени за продажба 
на мало 

. 3402.90 - Друго 
8418.10 - Комбинации на фрижидери и за-

мрзнувачи со засебни врати 
8418.2 - Фрижидери за домаќинство 
8418.30 - Замрзнувачи во форма на сандак, со 

капацитет до 800 литри 
8418.40 - Замрзнувачи од вертикален тип, со 

капацитет до 900 литри 
8450.1 - Машини за перење за домаќинство-

то и пералниците, вклучувајќи и ма-
шини кои и перат и сушат, со капа-
цитет на суви алишта до 10 kg 

85.09 Електромеханички апарати за дома-
ќинството со вграден електромотор 

8516.10 - Електрични проточни и акумулацио-
ни грејачи на вода и потопувачки 
грејачи 

8516.40 - Електрични пегли 
8516.601 Шпорети 
8517.109 - - т Телефонски апарати (телефони), 

други 
8527.31 - - Други радиодифузни приемници, 

вклучувајќи такви апарати што, ис-
то така, можат да примаат радио-
телефонија или радиотелеграфија, 
комбинирани со апарат за снима-
ње и репродукција на звук 

85.28 Телевизиски приемници (вклучувајќи 
видеомонитори и видео проектори), 
комбинирани или некомбинирани во 
исто куќиште со радиоприменици или 
со апарати за снимање или репродук-
ција на звук или слика 
Ех. 
Телевизиски приемници 

87.03 Патнички автомобили и други мотор-
ни возила, главно конструирани за 
превоз на лица (освен возилата од тар. 
број 87.02), вклучувајќи моторни вози-
ла за комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот „караван", „комби", 
итн.) и автомобили за трки: 4 

8703.2 - Други возила со клипни мотори и со 
палење со помош на свеќичка, освен 
со ротациони клипни мотори: 

8703.21 - - с о зафатнина на цилиндарот до 
1000 cm3 

патнички автомобили составени 
со зафатнина на цилиндарот над 
1000 до 1500 cm3 

8703.221 патнички автомобили, составени 
8703.3 - Други возила со клипен мотор со 

внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или по-
лудизел) 

8703.31 - - с о зафатнина на цилиндрите до 
1500 cm3 

8703.311 — - патнички автомобили, составени 
94.03 Друг мебел и негови делови 

3. Интервентен. увоз според одредбите од оваа одлу-
ка може да се врши за суровини и репродукциони матери-
јали потребни за производството на стоки за широка по-
трошувачка од следните тарифни броеви на Царинската 
тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број на 
царин-
ската та-
рифа 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

1502.001 Маснотии од животни: од видовите го-
веда, овци и кози, сурови и топени, 
вклучувајќи пресувани или добиени со 
солвентна екстракција, за индустриски 
цели 

2815.11 - - Натриумхидроксид (каустична со-
да), цврст 

2815.12 - - Натриумхидроксид (каустична со-
да), во воден раствор (раствор на 
сода или течна сода) 

2833.11 - - Динатриумсулфат 
2833.19 - - С у л ф а т и на натриум, други 
2835.31 — Натриумтрифосфат (натриум три-

полифосфат) 
2836.20 - - Динагриумкарбонат 
2902.50 - Стирен 
2903.21 - - Винилхлорид (хлоретилен) 
3817.101 ---Линеарни алкилбензени 
3901.10 - Полиетилен, со специфична густина 

помала од 0,94 
3903.11 - - Полистирол, за експандирање, 
3904.10 - Поливинилхлорид, неизмешан со 

други материи 
41.01 Сурови крупни и ситни кожи, говедски 

кожи и кожи од копитари (свежи или 
солени, сушени, лужени, пиклувани 
или поинаку конзервирани, но нешта-
вени, ниту пергаментно обработени, 
ниту натаму обработувани), со длака 
или без длака, цепени или нецепени 

41.02 Сурови кожи овчи и јагнешки (свежи 
или солени, сушени, лужени, пишува-
ни или поинаку конзервирани, но не-
штавени, пергаментно или транспа-
рентно наобработени, ниту поинаку 
натаму обработувани), со длака или 
без длака, цепени или нецепени, освен 
исклучените со забелешката 1 под 3) 
кон оваа глава 

41.03 ч Други крупни и ситни сурови кожи 
(свежи или посолени, сушени, лужени, 
пиклувани или поинаку конзервирани, 
но нештавени, ниту пергаментно или 
транспарентно обработени, ниту пона-
таму обработувани), со длака или без 
длака, цепени или исцепени, освен ис-
клучените со забелешката 1 под 2) и 3) 
кон оваа глава 

41.04 Штавени кожи од говеда и копитари, 
без длака, освен правените кожи од 
тар. бр. 41.08 и 41.09 

41.05 Овчи и јагнешки кожи штавени, без 
волна, освен од тар. бр. 41.08 и 41.09 

41.06 Козји и јарешки штавени кожи, без 
длака, освен штавените кожи од тар. 
бр. 41.08 и 41.09 

41.07 Штавена кожа од други животни, без 
длака, освен штавената кожа од тар. 
бр. 41.08 и 41.09 

41.08 Семишувана кожа (вклучувајќи ја ком-
бинацијата на семишувана кожа) 

41.09 Лакирана кожа и лакирана слоевита 
(обложена со фолија), кожа, метализи-
рана кожа 

41.11 Вештачка кожа врз основа на кожа или 
кожни влакна во форма на плочи, лис-
тови или ленти, вклучувајќи во родни 

51.01 Волна, невлачена и нечешлана 
51.05 Волна и фина или груба животинска 

длака, влачена или чешлана (вклучува-
јќи чешлана волна, во маса) 

52.01 Памук, невлачен и исчешлан 
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52.03 Памук, влачен или чешлан 
52.05 . Предиво од памук (освен конец за шие-

ње), со содржина од 85% или повеќе по 
масата на памук, неподготвено за про-
дажба на мало 

52.06 Предиво од памук (освен конец за шие-
ње) со содржина памалку од 85% по 
масата на памук, неподготвено за про-
дажба на мало 

4. Интервентниот увоз според одредбите од точ. 2 и 3 
на оваа одлука може да се врши најмногу до вкупен износ 
од 400 милиони долара. 

5. Увозот на стоките од точка 2 на оваа одлука се 
врши врз основа на јавно наддавање во рамките на Сто-
панската комора на Југославија врз основа на решение од 
сојузниот секретар за економски односи со странство, до-
несено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, а 
по претходно прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија. 

Стоките од точка 2 на оваа одлука ги увезуваат орга-
низациите на здружен труд шти ќе ги определи сојузниот 
секретар, за економски односи со странство, во спогодба 
со сојузниот секретар за стопанство а кои, врз основа на 
јавно наддавање ги предложила Стопанската комора на 
Југославија, и организациите на здружен труд кои врз ос-
нова на спроведеното јавно наддавање ќе ги определи Со-
јузната дирекција за стоковни резерви. 

Јавното наддавање за избор на организациите на 
здружен труд кои ќе извршат увоз на стоките од точка 2 на 
оваа одлука мора да се заврши најдоцна во рок од 15 дена 
од денот на распишувањето на јавното наддавање. 

Во пријавата за јавното наддавање од став 1 на оваа 
точка организацијата на здружен труд дава податоци за 
видот на стоките (тарифен број и тарифна ознака на Ца-
ринската тарифа) за количиството и вредноста на стоките, 
квалитетот на стоките, земјата од која се увезуваат стоки-
те, условите и роковите за увоз и за продажба на тие стоки 
на домашниот пазар, како и податоци за тоа колку цената 
на тие стоки ќе биде пониска од малопродажната цена за-
исти или слични стоки од домашно производство. 

Сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, им 
издава решение на организациите на здружен труд кои во 
рамките на Стопанската комора на Југославија се избрани 
како најповолни увозници на стоките за широка потрошу-
вачка. 

Решението од став 5 на оваа точка содржи податоци 
за видот на стоките (тарифен број и тарифна ознака на Ца-
ринската тарифа), количеството и вредноста на стоките, 
квалитетот на стоките, земјата од која се увезуваат стоки-
те, условите и роковите за увоз и за продажба на стоките и 
за цената на стоките на домашниот пазар. 

6. Ако со јавното наддавање од точка 5 на оваа одлу-
ка не се одберат организации на здружен труд кои ќе из-
вршат увоз на стоките и организации на здружен труд кои 
врз основа на спроведеното јавно наддавање ќе ги опреде-
ли Сојузната дирекција за стоковни резерви оц точка 2 на 
оваа одлука, или ако увозот на стоките е неопходно да се 
изврши во што покус рок, сојузниот секретар за економ-
ски односи со странство, во спогодба со сојузниот секре-
тар за стопанство, може да и го довери увозот на тие сто-
ки и на организација на здружен труд со непосредна по-
годба и да донесе решение за тоа. 

Решението од став 1 на оваа точка ги содржи подато-
ците наведени во точка 5 став 6 од оваа одлука. 

7. На увозот на стоките од точка 2 на оваа одлука не 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување за увезените стоки и посебна такса на увезе-
ните стоки. 

8. На увозот на стоките од точка 3 на оваа одлука не 
се плаќа царина, посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување за увезените стоки и посебна такса 
на увезените стоки. 

9. Решение за увозот на стоките од точка 3 на оваа од-
лука на организациите на здружен труд односно на Сојуз-
ната дирекција за стоковни резерви по нивно барање им 
издава сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство. 

10. Заради остварување на правото од точка 7 на оваа 
одлука, организацијата на здружен труд е должна до над-
лежната царинарница да го поднесе решението од точ. 5 и 
6 на оваа одлука, а заради остварување на правото од точ-
ка 8 на оваа одлука - решението од точка 9 на оваа одлука. 

И. Ако организацијата на здружен труд не ги изврши 
обврските утврдени со решението од оваа одлука е 
должна на увезените стоки да плати царина и други увоз-
ни такси и давачки, кои при увозот не биле наплатени. 

'12. Евиденција за интервентниот увоз на стоки спо-
ред оваа одлука, врз основа на податоците од увозните ца-
рински декларации, води Сојузната управа за царини. 

13. На увозот на стоки за широка потрошувачка кој 
се реализира преку Сојузната дирекција за стоковни резер-
ви врз основа на решенијата издадени според Одлуката за 
увоз на стоки за широка потрошувачка заради интервен-
ција на домашниот пазар во 1988 година („Службен лист 
СФРЈ", бр. 34/88) не се плаќа царина и посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување за увезените 
стоки. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за увоз на стоки за широка 
потрошувачка заради интервенција на домашниот пазар 
во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88). 

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

Е.п.бр. 292 
12 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

648. 
Врз основа на член 10 ст. 2 и 3 од Законот за привре-

мени мерки за покритие на курсните разлики кај Народна-
та банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на 
дел од побарувањата по билансот на девизните резерви 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/88), на предлог на Народната банка на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ И ЈА 
ПЛАЌААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА НА КРЕДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВ НА ДЕ-
ПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИ-
ВЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 

29 МАЈ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 
1. Банките, преку народните банки на републиките и 

народните банки на автономните покраини и плаќаат на 
Народната банка на Југославија камата на износот на кре-
дитите што ги користат врз основа на депонираното де-
визно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југо-
славија, во височината'на утврдената есконтна стапка на 
Народната банка на Југославија. 

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини ја пресметуваат и наплатуваат од банките триме-
сечно наназад, во корист на приходите на Претсметката 
на приходите и расходите на девизните резерви кај Народ-
ната банка на Југославија, за периодот од 29 мај до 30 сеп-
тември 1988 година, така што месецот и годината се сме-
таат календарски. 

3. Упатство за спроведувањето на оваа одлука, по по-
треба, дава Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 287 
9 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Милош Милосавлев!!!*, е. р. 

649. 
Врз основа на член 10 ст. 1 и 3 од Законот за привре-

мени мерки за покритие на курсните разлики кај Народна-
та банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на 
дел од побарувањата по билансот на девизните резерви 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/88), на предлог од Народната банка на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАН-
КИТЕ ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО 
ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 29 МАЈ ДО 30 

СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија им плаќа на банки-

те камата на динарската противвредност на депонираното 
девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Ју-
гославија по стапка од 6% годишно. 

2. Каматата сѓд точка 1 на оваа одлука Народната 
банка ја пресметува и им ја плаќа на банките тримесечно 
наназад, на товар на расхоите на Претсметката на прихо-
дите и расходите на девизните резерви кај Народната бан-
ка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 септември 
1988 година. 

Пресметка на каматата, во смисла на оваа одлука, 
вршат народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини, врз основа на евиденцијата 
за обврските спрема банките по основ на депонираните де-
визи на граѓаните кај Народната банка на Југославија. 

3. Упатство за спроведување на оваа одлука, по по-
треба, дава Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 288 
9 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

650. 
Врз основа на член 51 од Законот за преминување на 

државната граница и за движење во граничниот појас 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79 и 56/80), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за народка одбрана и Сојузни-
от секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И 
НАСЕЛУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОР-

СКИОТ БРЕГ, НА ОСТРОВИТЕ ИЛИ ДЕЛОВИ ОД 
ОСТРОВИТЕ 

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на 
движењето и населувањето на одделни делови од морски-
от брег, на островите или делови од островите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/80, 34/84 и 39/84) во точка 1 ставот 
1 се менува и гласи: 

„На островите Мали Бриони и Ванга, полуостровот 
Пинида на островот Бриони јужно од северната страна на 
котлината Лако - паралела 44° 53,9 N и на островот Голи, 
забрането е движење' и населување на странци и државјани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.". 

Ставот 2 се брише. 
2. Во точка 2 одредбата под 4 се брише. 
3. Во точка 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„На островите Вис, Ластово, Светац, Јабука и Палаг-

ружа, како и на помалите острови и карпи околу нив, за-
брането е движење и населување на странци.". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка се 

одобрува организирано доаѓање на странци на островот 
Бишево заради посета на Модра Шпиља.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 291 
9 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

651. 
Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-изда-

вачката установа Службен лист на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
СФРЈ" И ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СФРЈ" - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 

1988 ГОДИНА 
1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ" за 

1988 година изнесува 33.300 динари, а за „Службен лист на 
СФРЈ" - Меѓународни договори - 47.800 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за претплатната iieHa на 
„Слубжен лист на СФРЈ" и претплатната цена на 
„Службен лист на СФРЈ" - Меѓународни договори за 1988 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/88). 

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

Е. п. бр.290 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

652. 
Врз основа на член 9 од Законот за привремено огра-

ничување #на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/88 и 46/88), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНОТО 
НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ВИШОЦИТЕ НА 

ПРИХОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на дозво-

леното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот 
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на пресметка на вишоците на приходи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/88) во член 2 став 1 по зборовите: „на жиро-
-сметката на корисникот на средствата" се додаваат збо-
ровите: „зголемени за помалку остварените приходи до 
дозволеното ниво, односно намалени за повеќе остварени-
те приходи во односниот период 1987 година утврдени во 
согласност со Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства на општествено-
-полтичките заедници и на самоуправните интересовни за-
едници на општествените дејности за потрошувачка во 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/87 , 65/87,* 
75/87 и 84/87)." 

Член 2 
Во член 5 став 1 по зборовите: „1988 година" се дода-

ва запирка и зборовите: „податоци за утврдените вишоци 
на приходи односно за помалку остварените приходи до 
дозволеното ниво во односниот период на 1987 година". 

По одредбата под 1 се додава одредбата под 1а која 
гласи: 

,,1а) под редниот број 1а во колона 3 се внесува пода-
токот за износот на средствата што се помалку остварени 
од дозволениот износ за потрошувачка во односниот пе-
риод во 1987 година а под редниот број 16 се внесува пода-
токот за износот на средствата што се повеќе остварени 
од дозволеното ниво за потрошувачка во односниот пери-
од на 1987 година. Под редниот број 1в во колона 3 се ут-
врдуваат дозволените изворни приходи што се еднакви на 
износот од редниот број 1 зголемен за износот од редниот 
број 1а, односно намален за износот од редниот број 16". 

Член 3 
Во член 10 став 1 зборот: „може" се заменува со збо-

ровите: „е должен", а по зборовите: „1987 година" се дода-
ваат зборовите: „почнувајќи од периодот јануари-август 
1988 година". 

Член 4 
Во Образецот ИС-1, во колоните 1 и 2 по редниот 

број 1 се додаваат ред. бр. 1а, 16 и 1в со описи кои гласат: 
„1а. Помалку остварени приходи до дозволеното ни-

во во односниот период на 1987 година 

16. Повеќе остварени приходи од дозволеното ниво 
во односниот период на 1987 година. 

1в. Дозволени изворни приходи - Реден број 1 колона 
3 плус реден број 1а - односно минус реден број 16). 

Под реден број 3 зборовите: „(реден број 1 минус ре-
ден број 2)", се заменуваат со зборовите: „(реден број 1в 
минус реден број 2 за колона 3, а реден број 1 минус реден 
број 2 - за колона 4)". 

Член 5 . 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-7114 
2 август 1988 година 
Белград 

Заменик на сојузниот 
секретар за финансии, 
Вук Огненовиќ, е. р. 

/ 

653. 
Врз основа на точка 9 од Одлуката за определување 

на највисоката цена на пченичното брашно од типот „850" 
и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произ-
веден од пченично брашано од типот „850" и утврдување 
на компензацијата за брашното од типот „850" („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/88), сојузниот секретар за стопан-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБА-
ТА НА ТОЧКА 7 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО-
ТО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И НАЈВИСОКАТА ЦЕ-
НА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗ-
ВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИИ ЗА БРАШНО-

ТО ОД ТИПОТ „850" 
1. Организациите на здружен труд и работните луѓе 

кои самостојно вршат дејност со личен друд со средствата 
на трудот во сопственост на граѓани, кои произведуваат и 
продаваат основен вид пченичен леб произведен од пче-
нично обрашно од типот „850", можат, малопродажните 
цени на тој леб чија маса (граматура) е помала или пого-
лема од 1 килограм да ги формираат така што на пропи-
шаната цена за еден килограм леб во износ од 380,00 дина-
ри да ги применат процентите сразмерно на масата (гра-
матурата), и тоа: 

- за леб од 0,800 kg 87,5 
- за леб од 0,700 kg 78% 
- за леб од 0,600 kg 69% 
- за леб од 0,500 kg 60% 
- за леб од 0,300 kg 46% 
- за леб од 1,500 kg 1,46% 
- за леб од 2,00 kg 1,92% 
2. За пченичниот леб произведен во маси (граматури) 

кои не се опфатени во точка 1 на оваа наредба, при форми-
рањето на малопродажните цени ќе се применуваат про-
центите од точка 1 на оваа наредба сразмерно со учество-
то на вредноста на брашното од типот „850", помошниот 
материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите тро-
шоци во производството на лебот, така што цената на ле-
бот во маса (граматура) што не е предвидена во точка 1 на 
оваа наредба, не може да биде поголема од цената на ле-
бот произведен од брашно од типот „850" на првата пома-
ла маса (граматура) утврдена во точка 1 од оваа наредба. 

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

Бр. 1^53/1 
4 август 1988 година 
Белград 

Заменик на сојузниот 
секретар за стопанство, 

д-р Миленко Шарац, е. р. 

654. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директоров на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 
ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА 

' Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на мерилата за топлотна 
енергија што во поглед на стручноста на работниците, оп-
ремата и работните простории мораат да ги исполнуваат 
организациите на здружен труд и работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓани што цроиа^дуваат и по-
праваат мерила за топлотна енергија. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката PUL. Q - (1, 2,3)/2. 

Член 2 
Организациите на здружен труд и работните луѓе од 

член 1 на овој правилник се должни да обезбедат работни-
ци за преглед на мерилата за топлотна енергија кои мора-
ат да имаат најмалку III степен машинска или електротех-
ничка насока и кои ги познаваат постапката и методите на 
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преглед, како и раководител на лабораторијата со соод-
ветна висока стручна подготовка. 

Член 3 
За мерилата за топлотна енергија чиишто делови се 

конструирани во неразделен склоп, потребна е најмалку 
следната опрема: 

1) уред за преглед на мерилата за протек; 
2) три водени или маслени бањи (термостати); 
3) три еталон-термометри за мерење на температура-

та во термостатите. 

Член 4 
Прегледот на мерилата за протек се врши при темпе-

ратура на водата од (60 ± 5)°С. 

Член 5 
Водените или маслените бањи со температурен опсег 

од: 0°С до 140°С мораат да имаат длабочина на работниот 
простор поголема од 200 mm и температурен градиент по-
мал или еднаков на 0,05/С/ст. 

Температурата на течноста во термостатите се реп-
родуцира со грешка помала од 0,02°С. 

Член 6 
Еталон-термометрите со мерен опсег од 0°С до 100°С 

не смеат да имаат грешка поголема од 0,02°С, а еталон-
-термометрите со мерен опсег над 100°С не смеат да имаат 
грешка поголема од 0,05°С. 

Член 7 
Опремата за преглед на мерилата за топлотна енер-

гија, кога деловите на мерилата за топлотна енергија, се 
конструирани во разделен склоп, се состои од: 

1) уреди за преглед на мерилата за протек; 
2) уреди за преглед на сметковните единици со темпе-

ратурни давачи; 
3) уреди за преглед на сметковната единица; 
4) уреди за преглед на температурните давачи. 

Член 8 
Уредите за преглед на сметковната единица со темпе-

ратурни давачи, мораат да го имаат минимумот на след-
ната опрема: 

1) еден симулатор на протекот - генератор на импул-
си, давач на милиамперметри или друг соодветен симула-
тор, со дозволена грешка до ± 0,1%; 

2) еден електронски бројач на импулси, милиампер-
метар или други мерила за мерење на сигнали со кои се 
симулира протекот, со дозволена грешка до ± 0,1%; 

3) три водени или маслени бањи, што мораат да ги 
задоволат условите пропишани во член 5 на овој правил-
ник; 

4) три еталон-термометри што мораат да ги задово-
лат условите пропишани во член 6 на овој правилник; 

5) два симулатора на температура чијашто грешка во 
наместувањето на разликата на температурата мора да' 
биде помала од 1/3 од дозволената грешка за температур-
ните давачи. 

Член 9 
Работната просторија за преглед на мерилата за топ-

лотна енергија (во натамошниот текст: работната просто-
рија) мора даф! исполнува следните услови: 

1) да е чиста, сува и изработена во согласност со 
важечките технички нормативи; 

2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на 
хигиенско-техничката заштита; 

3) доволно да е голема за сместување на потребната 
опрема; 

4) во неа и во нејзината околина да нема извори на 
потреси што би влијаеле врз точноста на мерењето; 

5) во неа да се сместени маса и столови за работа на 
работниците на органите за контрола; 

6) во неа да се сместени ормани и полици за мерилата 
за топлотна енергија подготовени за преглед; 

7) во неа да е вграден термометар за мерење на тем-
пературата на воздухот, чијшто најмал поделок не смее да 
биде поголем од 0,5°С. 

Член 10 
Топлотните извори за греење на работната простори-

ја треба доволно да се оддалечени од местото на кое се 
врши прегледот на мерилото за топлотна енергија и изве-

д е н и така што да овозможуваат рамномерно загревање на 
работната просторија. 

Член И 
Температурата во работната просторија мора да би-

де 20° ± 5°С. 

Член 12 
Работната просторија мора да биде заштитена од ди-

ректно навлегување на сончеви зраци. 

Член 13 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард JUS 
U.C9.100, донесен со Решението за југословенскиот стан-
дард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62. 

Член 14 
Во работната просторија не смее да се држи опрема 

која не е наменета за преглед на мерила за топлотна енер-
гија ниту за време на прегледот на мерилата за топлотна 
енергија смеат да се вршат какви и да е други работи. 

Член 15 
На подот на работната просторија, околу уредите за 

преглед на мерилата за протек на течност се ставаат дрве-
ни решетки или гумени шупливи Угодни простирки по кои 
се движат работниците при ракувањето со тие уреди. 

Член 16 
Организациите на здружен труд на кои со решение 

донесено пред денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник им е одобрено во нивните работни простории да 
се вршат прегледи и жигосување на мерилата: за топлотна 

нергија, можат тие прегледи да ги вршат до 31 декември 
988 година иако не ги исполнуваат условите пропишани 

со овој правилник. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-720/1 
29 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

655. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПЛОЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за печатени плочи што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 
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1) Печатени плочи. Еднострани и 
двострани печатени плочи со неметализи-
рани дупки. Методи за испитување и оп-
шти барања JUS N.R7.070 

2) Печатени плочи. Еднострани и 
двострани печатени плочи со метализира-
ни дупки. Методи за испитување и општи 
барања JUSN.R7.071 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
• 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз 
печатени плочи 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 

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

Печатени кола. Печатени плочи. Оп-
шти технички услови JUSN.R7.031 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/74). 

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

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

Бр. 07/05-93/122 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

656. 
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 СУРОВА 

КОЖА 

Член 1 
Ср овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за.сурова кожа кој го има следниот назив и озна-
ка: 

Сурова кожа. Крупна кожа. Технички 
услови. Измени и дополненија JUS G.B 1.006/1 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард во член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз суро-
ва кожа што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07/05-93/119 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

657. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

РУДАРСТВО 

Член 1 
Со рвој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за нафтно рударство, што го има следниот назив 
и ознака: 

Нафтно рударство. Ознаки и симбо-
ли за дупнатини JUSB.A3.100 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз на-
фтното рударство 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. 07/05-93/120 
3 јуни 1988 година # 
Белград 

Директор, 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

658. 
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 ОБОЕНИ 

МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за обоени метали кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Методи за испитување на хемиски-
от состав на олово и легури од олово. Зе-
мање на мостри за хемиска анализа на 
олово и легури од олово во блок JUSC.A1.126 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2) Методи за испитување на хемиски-
от составена антимон и легури од анти-
мон. Определување на содржината на ни-
кел. Метода на атомска апсорпциона 
спектрофотометрија JUS С.А1.208 

3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинк и легури од цинк. Опре-
делување на содржината на олово и кад-
миум во цинк. Поларографска метода — JUS С.А 1.3 53 

4) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинк и легури од цинк. Опре-
делување на содржината на бакар во цинк. 
Спектрофотометриска метода JUSC.A1.366 

5) Рафинирано олово во блок. Тех-
нички услови JUSC.E1.030 

6) Легури од олово во блок за општа 
примена. Технички услови JUS С.Е 1.035 

7) Легури од олово во блок за акуму-
латори. Технички услови JUS С.Е 1.036 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за запченици кој го има следниот назив и ознака: 
Запченици. Основни називи и дефи-

ниции JUS М.С1.010. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
обоени метали што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Легури од олово и антимон. Тех-
нички услови за изработка и испорака — JUSC.E1.035 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на обоените метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/63) 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинк и легури од цинк. Пола- > 
рографско определување на бакар, олово 
и кадмиум JUSC.A1.353 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на хемискиот состав на 
цинк и легури од цинк („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/69). 

Член 5 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сида 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за олово („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/78). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07/05-93/121 . 
3 јуни' 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Бр. 07/05-93/123 
3 јуни 1988 година 
Белград 

659. 
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 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

660. 
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 ЦЕЛУЛОЗА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за целулоза кои ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Целулоза. Мелење во лаборатори-
ски услови. Метод со Јокров мелник JUS H.N8.142 

2) Целулоза. Мелење во лаборатори-
ски услови. Метод со Вилиев мелник JUS H.N8.143 

3) Целулоза. Лабораториски листо-
ви. Определување на физичките својства JUS H.N8.144 

4) Целулоза. Изработка на лаборато-
риски листови за испитување на физички-
те особини. Метод за рачна изработка на 
листот , JUS H.N8.160 

5) Целулоза. Изработка на лаборато-
риски листови за испитување на физички-
те особини. Рапид-Кетенов метод JUS H.N8.161 

6) Целулоза. Определување на кон-
центрацијата на целулозна маса. Брз ме-
тод JUS H.N8.162 

7) Целулоза. Лабораториско развлак-
нување во водена состојба JUS H.N8.163 

8) Целулоза. Определување степенот 
на мелење.Шопер-Риглеров метод JUS H.N8.164. 

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 

Применувањето на југословенските стандарди од 
член 1 на овој правилник не е задолжително. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. 07/05-93/124 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

661. 
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 ЗАВИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
^ I 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за чисти хемикалии што го има следниот назив и 
ознака: < 

Чисти хемикалии. Подготвување и 
чување на стандардни референтни пуфер-
-раствори за калибрација на рН метри — JUS H.G0.002. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз чисти 
хемикалии што ќе се произведат односно ќе се увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07/05-93/125 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

662. 
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 ШИНСКА 

ЖЕЛЕЗНИЦА ВО РУДНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард зџ шинска железница во рудници што го има 
следниот назив и ознака: 

Шинска железница во рудници. На-
чин на водење на транспортно средство и \ 

вид на погон. Класификација, термини и 
дефиниции JUS Р.Ѕ9.200. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува врз шин-
ска железница во рудници што ќе се произведе односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07/05-93/126 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

663. 
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 ЕТАНОЛ ЗА 

ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за етанол за индустриска употреба кои ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на кисели-
ни (како оцетна киселина). Волуметриски 
метод JUS Н.В8.232 

2) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на естери 
(како етилацетат). Волуметриски метод — JUS Н.В8.233 

3) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на алдехи-
ди. Колориметриски метод JUS Н.В8.234 

4) Етанол за индустриска употреба. 
Испитување на мешање со вода JUS Н.В8.235 

5) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на метанол 
[во границите од 0,01 до 0,20% (V/V)]. 
Спектрофотометриски метод JUS Н.В8.236 

6) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на мали ко-
личини карболни соединенија (како аце-
талдехид). Спектрсјфотометриски метод JUS Н.В8.237 

7) Етанол за индустриска употреба. 
. Определување на содржината на карбо-

нилни соединенија (како ацеталдехид). 
Волуметриски метод — : JUS Н.В8.238 

8) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на метано-
ли[во границите од 0,10 до 1,50% (V/V)]. 
Колориметриски метод JUS Н.В8.239 

9) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на содржината на јаглено-
водород. Метод на дестилација JUS Н.В8.240 

10) Етанол за индустриска употреба. 
Утврдување на присуството на фурфурол JUS Н.В8.241 
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11) Етанол за индустриска употреба. 
Определување на времето на редукција на 
раствор на калиум-перманганат на 15°С. 
Колориметриски метод JUS Н.В8.242. 

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 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07/05-93/127 
3 јуни 1988 година 
Белград 

664. 
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 ОПРЕМА 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА, 

ГАС И СЛОЈНИ ВОДИ 

Член 1 

Со ОВОЈ правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за опрема за истражување и експлоатација на 
нафта, гас и слојни води што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Опрема за истражување и експлоа-
тација на нафта, гас и слојни води. Прач-
ки за дупчење JUSM.J2.103 

2) Опрема за истражување и експлоа-
тација на нафта, гас и слојни води. Прач-
ки за дупчење од алуминиумски легури — JUS М.Ј2.108. 

4 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз 
опремата за истражување на нафта, гас и слој ни води што 
ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07/05-93/128 
3 јуни 1988 година 
ћ е л . г Р а д Директор 

на Сојузниот завод за 
стан дар дизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

665. 
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 

ПЕСТИЦИДИТЕ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пестицидите што ги има&тследните називи и 
ознаки: 

1) Пестициди.' Атразин, технички. 
Технички услови 

2) Пестициди. Металаксил, технички. 
Технички услови 

3) Пестициди. Бакарна вар. Технички 
услови 

4) Испитување на пестицидите. Под-
готвување на индикаторски раствор на 
амониум-железо (III) - суслфат, со кон-
центрација g/1 

5) Испитување на пестицидите. Под-
готвување на стандарден раствор на амо-
ниум-тиоцијанат со концентрација 0,1 и 
0,05 mol/1 

6) Испитување на пестицидите. Течен 
парафин, реагенс. Технички услови и ис-
питувања 

7) Испитување на пестицидите. Ме-
талаксил, технички. Определување 
содржината на активна супстанца. Мето-
да на гасна хроматографија ^ 

8) Испитување на пестицидите. Ме-
талахлор, технички. Определување 
содржината на активната супстанца. Ме-
тода на гасна хроматографија 

з 
Член 2 

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Н.Р4.001, JUS 

Н.Р4.002 и JUS Н.Р4.003, чие применување не е за-
должително, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се применува-
ат на пестицидите што ќе се произведат односно ќе се уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овиј правилник 

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

1) Бакарна вар JUS Н.В5.016 
донесен со Решението за донесување југословенски стан-
дарди за производите на хемиската индустрија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/52); 

2) Пестициди. 2-хлор-етиламино-
-6-изопропил-амино-1, 3,5-триазин, тех-
нички. Атразин, технички JUS Н.В5.040 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
пестицидите („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/83). 

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

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

Бр. 07/05-93/129 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

JUS Н.Р1.051 

JUS Н.Р1.055 

JUS Н.Р1.057 

JUS H.P4.001 

JUS H.P4.002 

JUS H.P4.003 

JUS H.P8.103 

JUS H.P8.104. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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666. 
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 

ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

IX Огноотпорен материјал. Густи об-
ликувани огноотпорни производи. Но-
менклатура на процесот на производство-
то JUS B.D6.101 

2) Огноотпорен материјал. Физички 
испитувања. Основни одредби и преглед 
на методите JUS B.D8.300. 

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 југословенскиот стандард JUS B.D8.300, југо-

словенскиот стандард JUS B.D6.101 е задолжителен во це-
лина, а ќе се применува на огноотпорен материјал што ќе 
се произведе односно увезе од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Огноотпорен материјал. Физикал- • 
ни испитувања. Основни одредби. Пре-
глед JUS B.D8.300 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/58); 

2) Огноотпорен материјал. Густи об-
ликувани огноотпорни производи. Но-
менклатура на процесот на производство-
то JUS B.D6.101 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на трие-

сет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07/05-93/130 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

667. 
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 ОСНОВИТЕ 

ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ 
КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за основите за проектирање на градежни кон-
струкции што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Основи за проектирање на гра-
дежни конструкции. Корисни оптоварува-
ња на станбените и јавните згради 

2) Основи за проектирање на гра-
дежни конструкции. Определување на ко-
рисното оптоварување на таваните во 
производствените погони и во складишта-
та 

3) Основи за проектирање на гра-
дежни конструкции. Сопствена тежина на 
конструкцијата на неконструкционите 
елементи и на складираниот материјал 
што се зема предвид при димензионира-
њето. Зафатнинска маса 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ос-
новите за проектирање на градежни конструкции од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за привремени технички 
преписи за оптоварување на згради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 61/48), освен точката 213 и Поглавјето 3 на 
Привремените технички прописи за оптоварување на згра-
ди кои претставуваат составен дел на ова решение. 

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

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

Бр. 07/05-93/131 
3 јуни 1988 година 
Белград * 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

668. 
Врз основа на член 40 став 1 точ. 6 до 8 од Законот за 

вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Сојузниот завбд 
за статистика утврдува и објавува 

МЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ СТАПКИ 
НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО И МЕСЕЧНИ 
СТАПКИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Месечната стапка на растежот на цените на мало за 

јуни 1988 година е 21,1. 
2. Месечната стапка на растежот на цените на мало за 

јули 1988 година е 11,2. 

JUS U.C7.121 

JUS U.C7.122 

JUSU.C7.123 
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3. Годишната стапка на растежот на цените на мало, 
пресметана врз основа на месечната стапка на растежот 
на цените на мало за јуни е 894,4. 

4. Годишната стапка на растежот на цените на мало, 
пресметана врз основа на месечната стапка на растежот 
на цените на мало за јули е 257,5. 

5. Месечната стапка на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи за јуни 1988 година 
е 27,9. 

6. Месечната стапка на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи за јули 1983 година 
е 15,4. 

Бр. 001-3166/1 
5 август 1988 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, е. р. 

669. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за 
хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 
и 15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО БАНКИТЕ ГИ ЗА-

ПИШУВААТ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА 

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 
Народната банка на Југославија што банките ги запишу-
ваат врз доброволна основа („Службен лист на СФРЈ", бр, 
42/88), во точка 3 став 2 бројот: „200.000.000.000" се заме-
нува со бројот: „350.000.000.000.". 

2. Точката 5 се менува и гласи: 
„5. Запишувањето на благајничките записи, во смисла 

на оваа одлука, основните и здружените банки го вршат 
кај народните банки врз основа на претходна согласност 
од Народната банка на Југославија. 

Заради давање на согласност, во смисла на став 1 од 
оваа точка, народните банки секој работен ден ќе ја извес-
туваат Народната банка на Југославија за промените на 
состојбата на запишаните благајнички записи.". 

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

О. бр.88 
8 август 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

670. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3 88), член 64а и член бб став 2 од Законот за Народната 

1 на Југославија и за единственото монетарно работе-
ле на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4^/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите доне-
сува * 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГО ОПШТЕС-
ТВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО 

СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на 

организација на здружен труд и на друго општествено 
правно лице да држат девизи во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/85, 19/86, 33/86,63/86 и 85/87) во точка 2 
одредба под 1 во алинеја втора зборовите во заградата: 
„обезбедување, сместување и исхрана на работниците" се 
заменуваат со зборовите: „(снабдување со резервни дело-
ви, обезбедување, сместување и исхрана на работниците, 
како и за другите трошоци во врска со снабдувањето и 
одржувањето на погонот, престојот на работниците и 
ел.)". 

2. Во точка 2 одредбата под 5 се брише. 
3. Во точка 2а ставот 3 се брише. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 86 
28 јули 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
V заменик на гувернерот 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

671. 
Врз основа на член 36 став 5 и член 62 ст^в 2 од Зако-

нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85, 71/86 и 3/88), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕ-

* ЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за начинот на вршење платен промет 

со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85 и 34/88) 
точ. Па, 21 а и 216 се бришат. 

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

О. бр. 87 
28 јули 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народна банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБА-
ТА НА ЧЛЕН 1 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ 
ПРИ ЗАЕДНИЧКОТО ИЗВЕДУВАЊЕ НА РАБОТИ ВО 
АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН НА РАБОТНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО „НЕИМАР - НО-
ВИ САД" - РАБОТНА ЗАЕДНИЦА „НЕИМАР СЛУЖ-

БИ" ВО НОВИ САД 
1. Основниот суд на здружениот труд во Нови Сад 

покрена пред Уставниот суд на Југославија постапка за 
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оценување на законитоста на одредбите на член 1 и одред-
бата на член 2 став 3 од Самоуправната спогодба за изме-
ни и дополненија на Самоуправната спогодба за меѓусеб-
ните права и обврски при заедничкото изведување на ра-
боти во Арапска Република Јемен на Работната организа-
ција за градежништво „Неимар-Нови Сад" - Работна заед-
ница „Неимар служби" во Нови Сад од 29 август 1985 го-
дина. 

Овластениот предлагач смета дека оспорените одред-
би на член 1 од наведената самоуправна спогодба се во 
спротивност со Законот за девизното работење и со Зако-
нот за изведување на инвестициони работи во странство, 
поради тоа што со тие одредби е утврден курсот на дола-
рот по кој на работниците на работа во странство им се 
исплатува личниот доход независно од моментот на пре-
сметката на личниот доход, а дека одредбата на член 2 
став 3 од наведената самоуправна спогодба е во спротив-
н о ^ со Законот за облигационите односи. 

2. Со одредбата на член 1 став 1 од оспорената само-
управна спогодба е определено дека на работник на рабо-
та во Арапска Република Јемен остварениот личен доход 
му се исплатува: 50% во САД долари, 40% во динари и 10% 
во јеменски риали, а со одредбата на став 2 од тој член е 
утврден курсот на доларот по кој на работниците им се 
исплатува личниот доход. 

Со одредбата на член 2 став 3 од наведената самоуп-
равна спогодба е предвидено дека работникот има право 
на камата за периодот на доцнење, ако исплатата на лич-
ниот доход не се изврши во утврдените рокови, во височи-
на на каматата што банките ја плаќаат на штедни влогови 
по видување. 

3. Во одговорот на предлогот на овластениот предла-
гач, Работната организација за градежништво „Неимар -
Нови Сад" го изнесе мислењето дека оспорените одредби 
не се во спротивност со 'законот, поради тоа што на работ-
ниците во Арапска Република Јемен личниот доход им е 
исплатуван во согласност со Општествениот, договор за 
заедничките основи и мерила за самоуправно уредување 
на определени права и одговорности на работниците што 
организациите на здружен труд ги упатуваат на привреме-
на работа во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/85), што со тој општествен договор се определени про-
порциите помеѓу личниот доход на работникот на работа 
во земјата и личниот доход на работникот што е распоре-
ден на исти или слични работи во работната единица во 
странство, и што работната организација, при исплатата 
на личните доходи на овие работници, се придржувала 
кон одредбите од наведениот општествен договор, како и 
кон одребите од чл. 127 и 128 на Законот за здружениот 
труд. 

4. Според одредбата на член 44 став 1 од Уставот на 
СФРЈ, организацијата на здружен труд може да врши деј-
ност и да вложува средства на општествената репродукци-
ја во странство, под условите и во границите што се про-
пишани со сојузен закон, а според одредбите на член 252 
од Уставот на СФРЈ е утврдено дека основата на един-
ствениот југословенски пазар ја сочинуваат и единствени-
те пари, единствениот монетарен и девизен систем и един-
ствените основи на кредитниот систем, заедничката моне-
тарна и девизна политика и заедничките основи на кредит-
ната политика. 

Според одредбите на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на СФРЈ федерацијата, преку сојузните органи, го уре- * 
дува системот на надворешнотрговското и девизното ра-
ботење и на друго економско работење со странство и го 
обезбедува извршувањето на сојузните закони во тие об-
ласти. 

Со одредбите на чл. 26 до 34 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3/88) е утврдено дека курсот на динарот се формира на 
единствениот девизен пазар во согласност со понудата и 
побарувачката на девизи и со економската политика на 
земјата, дека курсевите на странските валути се утврдува-
ат на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен 
пазар и дека за пресметка на динарската противвредност 
се применува курсот што важи на денот на пресметката. 

Со одредбите на член 24 од Законот за изведување на 
инвестициони работи во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/85) е пропишано дека организацијата на 
здружен труд, која изведува инвестициони работи во 

странство, им ги исплавува на работниците, за време на 
работата во странство, личниот доход и другите лични 
примања во динари и во странска валута, дека височината 
и начинот на исплата на тие лични доходи се утврдува со 
самоуправниот општ акт на организацијата на здружен 
труд која ги упатува и распоредува работниците во стран-
ство, во согласност со самоуправната спогодба склучена 
врз основа на општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за усогласување на личните доходи на ра-
ботниците на работа во странство, дека, заради покрива-
ње на животните трошоци на работниците за време на 
работата на изведување инвестициони работи во стран-
ство еден дел од личниот доход се исплатува во валутата 
на земјата во која се изведуваат инвестиционите работи, 
во согласност со самоуправниот општ акт, а дека, по ис-
клучок, зависно од условите за живот и работа во земјата 
во која се изведуваат инвестиционите работи, организаци-
јата на здружен труд може еден дел од личниот доход и од 
другите лични примања да му исплати на работникот во 
конвертибилна валута, ако во таква валута го наплатува 
изведувањето на инвестиционите работи, по курсот во мо-
ментот на пресметката на личниот доход. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ и сојузните закони, Уставниот суд на Југославија 
смета дека организацијата на здружен труд не можеше со 
самоуправен општ акт да ги утврдува курсевите на стран 
ските валути по кои ќе го пресметува динарскиот дел на 
личниот доход на работниците на работа во странство, за 
- што со наведените одредби од Законот за девизното ра-

ботење е утврдено дека курсевите на странските валути се 
утврдуваат на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот 
девизен пазар и дека за пресметка на динарската против-
вредност се применува курсот што важи на денот на пре-
сметката, па, затоа, по оцена на Уставниот суд на Југосла-
вија, одредбата на член 1 став 2 од наведената самоуправ-
на спогодба е во спротивност со Законот ^а девизното ра-
ботење. 

Меѓутоа, Уставниот суд на Југославија смета дека 
оганизацијата на здружен труд можеше со самоуправен 
општ акт да уреди, заради покривање на животните тро-
шоци на работниците за време на работата во странство, 
на работниците да им се исплатува личниот доход во ди-
нари и во странска валута, па, затоа, според оцената на 
Уставниот суд на Југославија, одредбата на член 1 став 1 
од наведената самоуправна спогодба не е во спротивност 
со Законот за изведување на инвестициони работи во 
странство. 

За оценување на спротивноста на одредбата од член 2. 
став 3 на Самоуправната спогодба со Законот за облига-
ционите односи не е надлежен Уставниот суд наЈВојводи-
не, кој ја укина таа одредба со одлуката У-бр. 193/87 од 20 
јануари 1988 година. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 11 мај 1988 го-
дина, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 1 став 2 од Самоуп-

равната спогодба за измени и дополненија на Самоуправ-
ната спогодба за меѓусебните права и обврски при заед-
ничкото изведување на работи во Арапска Република Је-
мен на Работната организација за градежништво „Неи-
мар-Нови Сад" - Работна заедница „Неимар служби" во 
Нови Сад од 29 август 1985 година. 

2. Се одбива предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Нови Сад да се утврди дека одредбата 
на член 1 став 1 од Самоуправната спогодба за измени и 
дополненија на Самоуправната спогодба за меѓусебните 
права и обврски при заедничкото изведување на работи во 
Арапска Република Јемен на Работната организација за 
градежништво „Неимар-Нови Сад" - Работна заеднина 
„Неимар служби" во Нови Сад од 29 август 1985 година е 
спротивна со Законот за изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 

Одлуката да се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
во Работната организација за градежништво „Неимар" в^ 
Нови Сад на начинот на кој се објавуваат самоуправните 
општи акти. 
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Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Алексадар 
Фара и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р 
Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, 
д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, 
Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 345/87 
11 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ, ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈ-
КИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО ВОДА „МАНТОВО" 
1. Месната заедница „Илија Пецков", во Раклиш, по-

крена постапка за оценување на уставноста на Одлуката 
за височината на надоместот за користење на водостопан-
ските објекти и постројки на Работната организација за 
стопанисување со вода „Мантово", што ја донесе Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за водосто-
панство во Радовиш на 22 март 1985 година, во делот во 
кој е утврден надоместот за обезбедена вода. 

Во предлогот е наведено дека, според оспорената од-
лука, земјоделските производители се должни да плаќаат 
надомест за обезбедената вода, независно од тоа дали ќе 
користат вода од хидромелиоративниот систем. Предла-
гачот наведува дека оспорената одлука не е донесена по 
пат на референдум и дека е донесена од Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за водостопанство, во 
кое има голем број делегати од работните организации, а 
тие делегати не беа доволно заинтересирани за оваа одлу-
ка. 

2. Со оспорената одлука е пропишано дека надомест 
за обезбедена вода, или постојан надомест, се плаќа во из-
нос од 1 .ООО до 6.000 динари по хектар и дека тој надомест 
се користи за отплата на ан^итети, за амортизација, 
одржување на хидромелиоративните објекти и постројки 
во функционална состојба, за осигурување на основните 
објекти и постројки и за други фиксни трошоци за 
одржување. 

3. Самоуправната интересна заедница за водостопан-
ство во Радовиш, во одговорот на предлогот на овласте-
ниот предлагач, наведува дека никој надвор од границите 
покриени со хидрантската мрежа не е задолжен да ја пла-
ќа обезбедената вода, а доколку тоа Се случи, по барања на 
сопственикот на земјиштето, комисиски се испитува сос-
тојбата и таквиот сопственик се ослободува од плаќање 
надомест за обезбедената вода. Надомест за обезбедената 
вода, покрај индивидуалните земјоделци, плаќаат и земјо-
делските комбинати што го користат земјиштето на кое е 
поставена хидрантската мрежа. 

Во одговорот, понатаму, е наведено дека со надомес-
тот за обезбедената вода се овозмужа користење на добра 
што се во функција на дејности од посебен општествен ин-
терес, за кои со закон е утврдена обврска за плаќање надо-
мест, а средствата, собрани на овој начин, претежно 
служат за одржување на тие добра. 

Со одредбите на член 85 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека земјиштето, како добро од општ интерес, 
ужива посебна заштита и се користи на начинот и под ус-
ловите што се пропишани со закон, а со член 86 од Уста-
вот на СФРЈ е утврдено дека секое земјиште мора да се ис-
користува во согласност со општите услови предвидени 
со закон со кои се обезбедуваат негово рационално корис-
тење и други- општи'интереси.,, 

4. Со одредбите на член 55 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека во областа на комуналните дејности, енерге-
тиката, вотостопанството, сообраќајот и другите дејности 
на материјалното производство, ако трајното вршење на 

тие дејности е неопходно заради задоволување на потре-
бите на определени корисници, можат да се основаат са-
моуправни интересни заедници на организациите на 
здружен труд од тие области и на корисниците на нивните 
производи и услуги во кои тие остваруваат заеднички ин-
тереси, утврдени со самоуправна спогодба, а со одредбите 
на член 58 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со 
закон односно со одлука на собранието на општествено-
-политичката заедница заснована врз закон може да се ут-
врди обврска за основање, односно да се основе самоуп-
равна интересна заедница, кога определени дејности од-
носно работи на таквата заедница, се од посебен општес-
твен интерес, како и да се утврдат начелата за нејзината 
организација и за меѓусебните односи во неа и да се про-
пише обврска за плаќање придонес на таа заедница. 

Со одредбите на член 7 од Законот за водите 
(„Службен весник на СР Македонија", бр. 6/81) е опреде-
лено дека од посебен општествен интерес се дејностите на 
наводнување и одводнување на земјоделското и друго зем-
јиште, а во одредбите на член 6 од истиот закон е пропи-
шана обврска за основање на самоуправни интересни заед-
ници за водостопанство. 

Со одредбите на член 137 од Законот за водите е про-
пишано дека за обезбедување и доведување вода од хидро-
мелиоративни и други водостопански објекти и постројки 
се утврдува надомест, а врз основа на член 140 од тој за-
кон височината на тој надомест ја утврдува собранието на 
самоуправната интересна заедница. 

4. Уставниот суд на Југославија, по спроведената по-
стапка и одржаната јавна расправа, оцени дека оспорената 
одлука, во делот што се однесува на обврската за плаќање 
надомест за обезбедена вода, е согласна со Уставот на 
СФРЈ. 

Тргнувајќи од фактот дека самоуправната интересна 
заедница за водостопанство е формирана во функција на 
дејноста на наводнување и одводнување на земјоделското 
и друго земјиште, а таа дејност е од посебен општествен 
интерес, Уставниот суд на Југославија оценува дека со ос-
порената одлука можеше да се утврди надомест за обезбе-
дената вода со ќоја се овозможува хидромелиоративните 
објекти и постројки да се одржуваат во таква состојба што 
корисниците да можат, по потреба, да ги користат. 

Уставниот суд на Југославија смета дека собранието 
на Самоуправната интересна заедница за водостопанство 
беше овластено да ја донесе оспорената одлука. Ценејќи ја 
законитоста на оспорената одлука, Уставниот суд на Ма-
кедонија за тоа веќе зазеде став. 

Прашањето за височината на надоместот за обезбеде-
на вода е работа на целесообразност на политиката на це-
ните во оваа област, за што Уставниот суд на Југославија, 
согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен 
да одлучува. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија,' по одржаната јав-
на расправа, на седницата за советување и гласање од 19 
април 1988 година, донесе, едногласно, 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Месната заедница „Илија 
Панков" во Раклиш да се утврди дека Одлуката за височи-

• ната на надоместот за користење на водостопанските об-
јекти и постројки на Работната организација за стопанису-
вање со вода „Мантово" е несогласна со Уставот на|СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар 
Фира и судиите: м-р Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, 
м-р Милован Бузаџиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, 
Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, 
м-р Крсте Чаловски и Душан Штрбац. 

У-бр. 73/86 
19 .април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д~р Алексадар Фира, е. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 87, ЧЛЕН 89, ЧЛЕН 133а СТАВ 1 И ЧЛЕН 133Ѓ 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ 
И НА СПРОТИВНОСТА СО ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 87 
СТАВ 1 НА ТОЈ ЗАКОН, ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 4 
СТАВ 5 НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛАТА ЗА САМОУПРАВ-
НО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕ-
ТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО СФРЈ И СО 
ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 6 СТАВ 3 ОД ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА 
ДОХОД, КАКО И СО ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕ-
РИЛАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
1. Работната заедница на Општинската самоуправна 

заедница за социјално осигурување во Смедерево, Работ-
ната организација „Бриони" во Пула, Основната органи-
зација на здружениот труд „Проектно биро", во состав на 
Работната организација „Народне новине", во Загреб, Ра-
ботната заедница на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на СР Словенија во Љубљана и Работ-
ната заедница на Републичката самоуправна интересна за-
едница .за патиштата во Титоград, како овластен предла-
гач, поведоа пред Уставниот суд на Југославија постапка 
за оценување на уставноста на одредбите од член 87, член 
133а став 1 и член 133ѓ од Законот за вкупниот приход и 
доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87 
и 68/87) и спротивност на одредбите од член 4 став 5 на 
Општествениот договор за заедничките основи и мерила-
та за самоуправно уредување на односите во стекнување-
то и распределбата на доходот во СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/85 и 28/87) и одредбите од член 6 став 3 на 
Општествениот договор за основите за стекнување доход, 
како и за заедничките основи и мерилата за распоредува-
ње на доходот и чистиот доход и распределба на средства-
та за лични доходи во СР Хрватска („Народне новине СР 
Хрватске", бр. 56/85 и 25/87) со одредбата на член 87 став 
1 од Законот за вкупниот приход и доходот. / 

Предлагачите сметаат дека оспорените одредби од 
Законот не се согласни со Уставот наХ^ФРЈ поради тоа 
што од тие одредби произлегува обврска на организации-
те на здружениот труд да склучуваат општествени догово-
ри за заедничките основи и за мерилата за распоредување 
на доходот и за распредлеба на средствата за линии дохо-
ди и самоуправните општи акти да ги усогласуваат со оп-
штествениот договор што не го скучиле или му пристапи-
ле; што со тие одредби е пропишано, во случај на недоне-
сување и неусогласување со рпштествениот договор на са-
моуправниот општ акт во поглед на распоредувањето на 
доходот, на работниците им се исплатува личниот доход 
во висината што е предвидена во случај на работење со за-
губа; што со тие одредби е пропишано на исплатата на 
личните доходи на работниците за периодот јануари-јуни 
1987 година да се применуваат одредбите од Законот за 
привремена забрана на располагање со дел од општестве-
ните средства за лични доходи и заедничка потрошувачка 
на работниците во банкарските организации, самоуправ-
ните интереси заедници, организациите за осигурување на 
имотот и лицата, лотариите и кладилниците и здружени-
јата на организациите на здружениот труд до 30 јуни 1987 
година; што со измените и дополненијата на одредбите од 
член 133ѓ од Законот одделни организации и самоуправни 
интересни заедници се должни на исплатата на личните 
доходи да го применуваат претходно наведениот закон и 
што со ваквото пропишување на односите во распоредел-
бата на средствата за лични доходи е оневозможено рас-
пределбата да се врши според трудот и резултатите на 
трудот. 

Овластените предлагачи сметаат дека оспорените од-
редби на наведените општествени договори се во спротив-
ност со одредбата на член 87 став 1 од Законот за вкупни-
от приход и доходот поради тоа што со таа одредба на 
Законот е пропишано работниците да го распоредуваат 
чистиот доход на основната организација тргнувајќи од 
обврската на меѓузависност на личните доходи по работ-
ник и акумулацијата спрема користените средства, а со ос-
порените одредби на општествените договори тоа е уреде-
но спрема трајните извори на деловните средства. • 

До Уставниот суд, од истите причини, Митја Везов-
ник, од Доња Шкофја, и Радо Карцичник, од Марибор, 
имаат дадено иницијатива за поведување постапка за оце-
нување уставноста на одредбите од чл. 87, 89, 133а, 1336, 
133г, 133ѓ и 133 е од Законот за вкупниот приход и дохо-
дот. 

2.*Со оспорената одредба на чл. 87 и 89 од Законот е 
пропишано работниците во основната организација на 
здружениот труд да го распоредуваат чистиот доход, да ги 
распределуваат средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка и да вршат исплата на личните доходи врз 
основа на самоуправниот општ акт што е донесен во сог-
ласност со законот и самоуправната спогодба односно со 
општествениот договор, во поглед на распоредувањето на 
чистиот доход. 

Со оспорените одредби на член 133а од Законот е 
пропишано дека основната организација на здружен труд 
може да исплатува бруто лични доходи на работници нај-
многу'до износот што го утврдува во согласност со одред-
бата на член 93 став 1 од Законот односно како во случајот 
на работењето со загуба, додека не го усогласи самоуправ-
ниот општ акт во поглед на распоредувањето на чистиот 
доход со законот и самоуправната спогодба односно оп-
штествениот договор. 

Со оспорената одредба на член 133ѓ од Законот е 
пропишано дека основните организации на здружен труд 
го распоредуваат чистиот доход и ги распределуваат сред-
ствата за лични доходи и вршат исплата на личните дохо-
ди по периодичната пресметка за периодот јануари-сеп-
тември и по завршната сметка за Г987 година кумулатив-
но по самоуправниот општ акт, со тоа што се изземени од 
тоа само банкарските организации, заедниците на осигу-
рување на имотот и лицата, самоуправните интересни за-
едници, лотариите и кладилниците, како и здруженијата 
на организациите на здружениот труд кои не пристапиле 
кон општествениот договор. 

Со оспорените одредби на чл. 1336 до 133е од Зако-
нот е пропишано дека Службата за општествено книго-
водство во постапката на вршењето контрола на распола-
гање со општествените средства ќе поднесува предлог за 
преземање мерки за заштита на самоуправните права и 
општествената сопственост спрема организациите на 
здружен труд кои не ќе го усогласат самоуправниот општ 
акт или не го применуваат самоуправниот општ акт при 
распоредувањето на доходот, дека на исплатата на лични-
те доходи на работниците за периодот јануари-јуни 1987 
година ќе се применуваат законите за привремена забрана 
на располагање со дел на општествените средства за по-
трошувачка што се донесени за тој период, а врз која осно-
вица на личните доходи ќе се применуваат стапките на да-
нок и придонес, дека организациите на здружен труд се 
должни да достават до Службата за општествено книго-
водство писмена потврда на надлежното тело за следење 
на спроведувањето на самоуправната спогодба, односно 
општествениот договор и видот и височината на парични-
те казни во случај на кршење на одредбите на Законот. 

Со оспорените одредби на наведените општествени 
договори е уредено под стапката на акумулативност да се 
подразбира односот на срествата за унапредување и про-
ширување на материјалната основа на трудот и за созда-
вање и обновување на резервите од чистиот доход спрема 
трајните извори на деловните средства, намалени за плас-
маните по основ на задолжителните заеми и задолжител-
ното здружување, пресметани врз основа на законот и са-
моуправните спогодби со кои се извршуваат тие закони. 

3. На јавната расправа, одржана на 24 март 1988 го-
дина, овластените предлагачи останаа при наводите во 
предлозите за поведување постапка. 

Предавникот на овластениот предлагач на Работна-
та организација „Бриони" на расправата истакна дека со 
општествените планови не можат да се менуваат основите 
на социјалистичките самоуправни општествено-економ-
ски односи, односно правото на работниците во здружени-
от труд да одлучуваат за распоредувањето на доходот, ни-
ту е тоа сторено со Законот за здружениот труд, и дека со 
закон не може да се пропише обврската на организациите 
на здружен труд да ги усогласуваат самоуправните општи 
акти во поглед на распоредувањето на доходот со општес-
твените договори, туку тоа распоредување во определен 
размер може да се одреди само со закон. 
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Претставникот на Работната заедница на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување во СР Слове-
нија на расправата истакна дека одредбите на член 133ѓ од 
Законот се несогласни со Уставот на СФРЈ и поради тоа 
што со повторувањето на привремените мери за ограничу-
вањето на личните доходи тоа ограничување се претвора 
во трајно ограничување. 

Претставникот на Работната заедница на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за патишта на СР 
Црна Гора на јавната расправа го прецизира предлогот за 
поведување постапка во таа смисла што ја оспорува устав-
носта на одредбата на член 133ѓ став 2 од наведениот за-
кон само поради тоа што со оспорената одредба се оневоз-
можува примената на Општествениот договор туку ја 
принудува Работната заедница да го примени Законот за 
ограничување на личните доходи за првото полугодие од 
1987 година, како и дека со оспорената одредба се доведу-
ваат во нерамноправна положба работниците во самоуп-
равните интересни заедници во однос на другите работни-
ци, бидејќи тоа ограничувале не е предвидено и за работ-
ниците во организациите на здружен труд. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет на јавна-
та расправа го изнесе ставот дека оспорените одредби од 
Законот за вкупниот приход и доходот, како и оспорените 
одредби на наведените општествени договори, се согласни 
со Уставот на СФРЈ и образложи: 

- дека со оспорените одредби од Законот не се пропи-
шува обврска за пристапување кон општествениот дого-
вор, односно самоуправната спогодба, туку обврските за 
усогласување на самоуправните општи- акти во поглед на 
распоредувањето на чистиот доход со општествениот до-
говор; 

- дека, според одредбите на чл. 120 и 125 од Уставот 
на СФРЈ, може да се пропише задолжително општествено 
договарање за пропорциите на распоредување на чистиот 
доход на потрошувачката и акумулацијата, како и за пра-
шањето од пошироко општествено значење; 

- дека со одредбата на член 21 став 2 од Уставот на 
СФРЈ е определена обврската работниците во организаци-
ите на здружен труд со работниците во другите; организа-
ции на здружен труд да ги утврдуваат заедничките основи 
и мерила за распоредување на доходот и дека таа обврска 
федерацијата ја има пропишано врз основа на одредбите 
на член 281*став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ; 

- дека со оспорените одредби на наведените општес-
твени договори само се конкретизираат одредбите на член 
87 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот, биде-
јќи со тој закон се пропишува стапката на акумулативност 
да претставува процент на зголемување на средствата на 
организациите на здружен труд, а тоа се, во суштина, трај-
ни извори на средствата на организациите, а не и ан-
гажирани средства на други субјекти што влегуваат во 
пресметка на акумулативноста на оние организации што 
трајно ги користат; 

- дека со привременото ограничување на средствата 
за потрошувачка можат да се ограничат средствата во оп-
ределен период и дека тоа ограничување за тој период 
може да биде и дефинитивно и различно за одделни деј-
ности и 

- дека одредбите од Законот за вкупниот приход и до-
ход, со кој е уредено определени огранизации во завршна-
та сметка односно периодичната пресметка да искажуваат 
лични доходи за определен период со примена на важечки-
те мерки за ограничување во тој период, немаат ретроак-
тивно дејствие, туку дека само упатуваат на примената на 
тие мерки. 

4. Спрема став 6 на Одделот III од основните начела 
на Уводниот дел на Уставот на СФРЈ, за распределба на 
доходот на делот што служи за проширување на матери-
јалната основа на трудот и на делот за задоволување н^ 
личните и заедничките потреби, согласно со начелото на 
распределба според трудот, одлучуваат работните луѓе 
што го остваруваат тој доход, во согласност со општес-
твено утврдените основи и мерила за стекнување и распре-
делба на доходот. 

Со одредбата на член 19 став 1 од Уставот на СФРЈ е 
утврдено дека работниците во основната организација на 
здружен труд го распоредуваат доходот за своја лична и 
заедничка потрошувачка, за проширување на материјал-
ната основа на здружениот труд и за резерви. 

Со одредбите на член 21 ст. 2 и 3 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека работниците во основната организација 

на здружен труд ги утврдуваат со работниците во другите 
организации на здружен труд заедничките основи и мери-
ла за распоредување на доходот и дека со закон можат да 
се утврдат мерките со кои се спречуваат или отстрануваат 
растројствата во општествената репродукција со распоре-
дувањето на доходот. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека со сојузен закон 
можела да се пропише обврската на организациите на 
здружен труд своите самоуправни општи акти во поглед 
на распоредувањето на доходот да ги усогласат со оп-
штествениот договор со кој се утврдени основите и мери-
лата за распоредување на доходот, па затоа, Уставниот 
суд смета дека оспорените одредби на чл. 87 и 89 со кои е 
тоа и уредено, се согласни со Уставот на СФРЈ. 

5. Со одредбата на член 267 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон може, кога е 
тоа неопходно заради спречување и отстранување на пого-
леми растројства во стопанството, да се пропише привре-
мена забрана на располагањето со дел на општествените 
средства за потрошувачка од страна на организациите на 
здружен труд, самоуправните интересовни заедници и 
другите самоуправни организации и заедници и општес-
твено-политички заедници. 

Тргнувајќи од таа одредба на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд оцени дека со оспорените одредби на член 
133а, како преодни одредби на Законот за вкупниот при-
ход и доходот, со кој е пропишано ограничување на лич-
ните доходи на работниците во организациите на здружен 
труд до усогласувањето на самоуправниот општ акт во 
поглед на распоредувањето на чистиот доходот, се соглас-
ни со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд смета дека одредата на член 133ѓ став 
2 од Законот за вкупниот приход и доходот нема ретроак-
тивно дејствие бидејќи со неа само се упатува на примена 
на прописите за ограничување на личните доходи што 
важеле до 30 јуни 1987 година, а не ги уредуваат општес-
твените односи, односно ограничување на личните доходи 
во периодот пред влегувањето во сила на таа оспорена од-
редба. 

6. Уставниот суд смета дека оспорените одредби на 
општествениот договор не се во спротивност со член 87 
став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот со кој е 
уредено меѓузависноста на личните доходи по еден работ-
ник и акумулацијата да се определува според трајните из-
вори на деловните средства на организацијата на здружен 
труд, бидејќи оспорените одредби на општествените дого-
вори имаат иста содржина како наведените законски од-
редби. 

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 1 јуни 1988 го-
дина, донесе, со мнозинство на гласови, 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

чл. 87, 89, 133а и 133ѓ од Законот за вкупниот приход и до-
ход не се согласни со Уставот на СФРЈ, како и дека одред-
бите на член 4 Лав 5 од Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредување на 
односите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
СФРЈ и на член 6 став 3 на Општествениот договор за ос-
новите за стекнување доход, како и на заедничките основи 
и мерилата на распоредување на доходот и чистиот доход 
и распределба на средствата за лични доходи во СР 
Хрватска се во спортивност со одредбата на член 87 став 1 
од Законот за вкупниот приход и доходот. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на судот д-р Бранислав Ивановиќ и су-
диите: Хрвое Бачиќ, Милован Бузациќ, Божидар Булато-
виќ, Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Димче Коза-
ров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Милосав Стијо-
виќ, Душан Штрбјац и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 362/87, 363/87, 
371/87 375/87, 
378/87, 464/87 и 515/87 
1 јуни 1988 година Претседател 
Белград н а у с т а в н и 0 т * с у д н а 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ,с.р. 



Петок, 12 август 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 49 - Страна 1333 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА 

ЧЛЕН 44 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ 
1. Извршниот одбор на Југобанка - Основна банка -

Бор поведе пред Уставниот суд на Југославија постпака за 
оценување уставноста на одредбите на член 44 од Законот 
за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
61/82 и 71/86). 

Според мислењето на предлагачот, оспорената за-
крива одредба, со која е предвидено обележјата на сто-
панските престапи да се определуваат со одлуки на Сове-
тот на гувернерите на Народната банка на Југославија и 
со одлуките на народните банки на републиките и покраи-
ните, не е согласна со одредбите на член 181 став 1 од Ус-
тавот на СФРЈ со кој е утврдено обележјата на стопански-
те престапи да се определуваат исклучително со закон или 
уредба. 

2. Со оспорените законски одредби е утврдено дека со 
парична казна во определен износ ќе се казни за стопански 
престап банката или друго правно лице ако не одржува 
ликвидни средства во обемот или структурата што ќе ги 
пропише Народната банка на Југославија, ако не се при-
држува кон одлуките што ги донесува Народната банка на 
Југославија и народните банки на републиките и автоном-
ните покраини и ако не ги спроведува одлуките на Сове-
тот на гувернерите од член 38 на тој закон. 

3. Со одредбата на член 181 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е утврден принципот на законитоста односно дека 
казниво дело и казните мораат да бидат предвидени со за-
кон или со пропис донесен врз основа на законот. 

Од одредбата на член 261 став 2 од Уставот на СФРЈ 
произлегува овластувањето на народните банки во спро-
ведувањето на утврдената емисиона, кредитно-монетарна 
и девизна политика да донесуваат одлуки заради оствару-
вање на утврдените цели и задачи. 

4. Според оценката на Уставниот суд на Југославија, 
со оглед на тоа што оспорениот сојузен закон содржи ос-
новни обележја на стопански престапи и санкции за тие 
противправни однесувања, е обезбеден наведениот прин-
цип на законитост од член 181 став 1 од Уставот на СФРЈ. 

Одлуките на Советот на гувернерите на Народната 
банка на Југославија и одлуките на народните банки на ре-
публиките и автономните покраини од оспорената закон-
ска одредба, со кои поблиску се уредува функционирањето 
на деловните банки и другите учесници во паричните од-
носи, се засновани врз овластувањето од член 261 став 2 
од Уставот на СФРЈ. 

Од тие причини Уставниот суд на Југославија зазеде 
став дека оспорените одредби на сојузниот закон се во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 22 јуни 1988 година, врз основа на член 375 
став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Извршниот одбор на Југо-

банка - Основна банка - Бор да се утврди дека одредбите 
од член 44 од Законот за паричниот систем не се согласни 
со Уставот на СФРЈ 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: проф. д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Божидар 
Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, 
Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковик, Рад-
ко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 116/88 
22 јуни 1988 годиа 
Белград 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА САМОУП-
РАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КА СТРУЧНА СЛУЖБА НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 

ОПШТИНА ЈАЈЦЕ 
1. Месната заедница Скела поведе пред Уставниот 

суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на Самоуправната спогодба за основање на 
Заедничка стручна служба на месните заедници на Општи-
на Јајце („Службени гласник општине Јајце", бр. 3/86) за-
што смета дека со таа спогодба се повредени самоуправ-
ните права на граѓаните во оваа месна заедница на тој 
начин што како учесник и потписник на оспорената спо-
годба е внесена и Месната заедница Скела, која не и при-
стапи на оваа спогодба, ниту ја потпиша. 

2. Со оспорената самоуправна спогодба е основана 
Заедничка стручна служба на месните заедници на Општи-
на Јајце и се утврдени работите, правата и обврските на 
работната заедница на Заедничката стручна служба. 

3. Со одредбите на член 120 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено со самоуправна спогодба и општествен договор 
работниците и другите работни луѓе самоуправно да ги 
уредуваат меѓусебните односи од пошироко општествено 
значење. 

Со одредбата на член 121 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено работните луѓе во месните заедници, во рамки-
те на своите самоуправни права, да ги уредуваат меѓусеб-
ните односи, а ср одредбата на член 121 став 2 е определе-
но самоуправната спогодба, во името на учесниците на 
спогодбата, да ја склучуваат нивните овластени органи. 

4. Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорена-
та спогодба е согласна со Уставот на СФРЈ, а прашањата 
во врска со учеството на Месната заедница Скела во склу-
чувањето на Спогодбата, како и другите спорни прашања 
во врска со нејзиното донесување, треба да ги разјаснат 
учесниците на Спогодбата и другите надлежни органи во 
посебна постапка, а од тој наод ќе зависат и правата и об-
врските на Месната заедница Скела во врска со оспорена-
та спогодба. 

5. За оцена на спротивноста на оспорената самоуп-
равна спогодба со Законот за здружениот труд не е над-
лежен Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, туку за тоа е надлежен Уставни-
от суд на Босна и Херцеговина. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 ју-
ни 1988 година, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Месната заедница Скела да 

се утврди дека Самоуправната спогодба за основање на за-
едничка стручна служба на месните заедници на Општина 
Јајце е несогласна со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доче :е 
во состав: претседател на Судот д-р Бранислав И вано:*..! А 
и судиите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р 
Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вел-
ко Марковиќ, Ратко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

) 

У-бр. 390/87 
22 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, е. р. 

Претседател » 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, е. р 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 51, НА ЧЛЕН 58 СТАВ 2 И НА ЧЛЕН 79 СТАВ 
2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ОДРЕД-
БИТЕ НА ЧЛЕН 19 И НА ЧЛЕН 26 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД 

ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ 
1. Договорната организација на здружен труд „Кон-

такт филм", во Белград, поведе пред Уставниот суд на Ју-
гославија постапка за оценување на уставноста на 'одред-
бите на член 51, на член 58 став 2 и на член 79 став 2 од 
Законот за здружениот труд - Пречистен текст („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/88) и на одредбите на член 19 и на 
член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и до-, 
ходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86). 

Давателот на предлогот смета дека оспорените од-
редби од наведените сојузни закони се несогласни со Уста-
вот на СФРЈ поради тоа што со тие одредби не е определе-
но во материјалните трошоци на работењето на основна-
та организација на здружен труд да се признаваат личната 
и заедничката потрошувачка на работниците, што има за 
последица средствата за тие намени да се распоредуваат 
од доходот, со што се овозможува, по негово мислење, по-
средно стекнување на материјална и друга корист со ек-
сплоатација н туѓ труд. 

2. Со оспорените одредби на член 51 и на член 79 став 
2 од Законот за здружениот труд е уредено дека доходот 
на основната организација се стекнува во рамките на вкуп-
ниот приход што таа ќе оствари со своето работење, кога 
од вкупниот приход ќе се надоместат трошоците за рабо-
тење и трошоците за амортизација. 

Со оспорената одредба на член 58 став 2 од тој закон 
е уредено дека работникот го остварува личниот доход по 
основ на тековниот труд и по основ на управувањето и 
стопанисувањето со општествените средства како минат 
труд на работникот. 

Со оспорените одредби на член 19 од Законот за 
вкупниот приход и доходот се определени трошоците што 
се сметаат како материјални трошоци на работењето на 
основната организација на здружен труд. 

Со оспорените одредби на член 26 став 1 точка 1 од 
Законот за вкупниот приход и доходот е уредено кои ед 
трошоци* претставуваат трошоци за надомест на трошо-
ците на работниците при вршењето на определени работи 
заради остварување на вкупниот приход. 

3. Со одредбата на член 17 став 3 од Уставот на СФРЈ 
е определено дека остварениот доход во основната орга-
низација на здружен труд претставува материјална основа 
на правото на работниците да одлучуваат за условите на 
својот труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат 
личен доход. 

Со одредбата на член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ е 
определено дека работниците, за вкупната лична и заед-
ничка потрошувачка, распоредуваат дел од доходот сраз-
мерен со нивниот придонес во остварувањето на доходот 
што го дале со својот труд и со вложување на општестве-
ни средства како минат труд на работниците. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека средствата за лични 
доходи на работниците и за заедничка потрошувачка не 
можат да се распоредуваат на товар на материјалните 
трошоци на работењето на основната организација, па по-
ради тоа, оспорените законски одредби со кои тоа не е ни-
ту пропишано, не можат да се сметаат како несогласни со 
Уставот на СФРЈ. 

Покрај тоа Уставниот суд смета дека со оспорената 
одредба на член 58 став 2 од Законот за здружениот труд е 
уредено дека во согласност со одредбата на член 19 став 2 
од Уставот на СФРЈ, вложените општествени средства 
претставуваат минат труд на работниците и дека од ус-
пешноста на користењето на тие средства зависи делот на 
личниот доход на работниците по тој основ. 

Од овие причини Уставниот суд на Југославија оцени 
дека оспорените одредби од наведените закони се соглас-
ни со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 21 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 ју-
ли 1988 година, донесе 

О д л у к а , 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

член 51, на член 58 став 2 и на член 79 став 2 од Законот за 
здружениот труд и одредбите на член 19 и на член 26 став 
1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот не се 
согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и су-
диите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, Хрвое Ба-
чиќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Димче Ко-
заров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочив-
ник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Врани-
ќи. 

У-бр. 244/88 
13 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕТО, РАСПРЕДЕЛБАТА И НАЧИНОТ НА УВОЗ 
НА ЈУЖНО ОВОШЈЕ И ПРЕРАБОТКИ ОД ЈУЖНО 
ОВОШЈЕ (ОСВЕН КОНЦЕНТРАТИ НА СОКОВИ) ЗА 
1988 ГОДИНА И НА АНЕКСОТ КОН ТАА САМОУП-

РАВНА СПОГОДБА 
1. Основната организација на здружен труд „Вањска 

трговина" во состав на Сложената организација на 
здружен труд „Шибенка", Шибеник, предложи да се оцени 
уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за 
утврдувањето, распределбата и начинот на увоз на јужно 
овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати 
на сокови) за 1988 година, што ја усвоија организациите 
на здружен труд регистрирани за надворешнотрговско ра-
ботење во Здружението на трговија во рамките на Стопан-
ската комора на Југославија, на ден 12 јануари 1988 годи-
на, и Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање 
на меѓусебните права и обврски на учесниците при обеди-
нет увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје 
(освен концентрати на сокови) за 1988 година, склучен од 
страна на Комисијата за следење на извршувањето на таа 
самоуправна спогодба, од 7 април 1988 година. 

Подносителот на предлогот изнесе мислење дека два-
та наведени самоуправни општи акти не се согласни со 
Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со сојузниот за-
кон бидејќи не ги склучиле работниците на организациите 
на здружен труд ниту членовите на секцијата во рамките 
на Стопанската комора на Југославија, туку ги имаат 
склучено претставници на организациите на здружен труд 
регистрирани за надворешнотрговско работење зачленети 
во Здружението на трговијата во рамките на Стопанската 
комора на Југославија. 

Покрај тоа подносителот на предлогот изнесе мисле-
ње дека одредбите на чл. 6, 7 и 12 од наведената самоуп-
равна спогодба и член 4 од Деловникот за работа на Ко-
мисијата за координација на увозот и следење на Спогод-
бата, кој е составен дел на таа самоуправна спогодба, не се 
согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со 
сојузниот закон, затоа што смета дека со тие одредби ор-
гаЛизациите кои три години наназад извезувале домашно 
овошје и зеленучук се ставени во поповолна положба, од-
носно во монополистичка положба на единствениот југо-
словенски пазар, во однос на другите организации на 
здружен труд. 

2. Самоуправната спогодба за утврдувањето, распре-
делбата и начинот на увоз на јужно овошје и преработки 
од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 го-
дина ја склучија организации на здружен труд регистрира-
ни за работи на надворешнотрговски промет во рамките 
на Здружението на трговијата на Стопанската комора на 
Југославија, на ден 12 јануари 1988 година, врз основа на 
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одредбите од член 128 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 
38/86) и член 128 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 71/86). Со одредби-
те на член 17 од Самоуправната спогодба е пропишано де-
ка Самоуправната спогодба ќе се применува во 1988 годи-
на и дека ќе влезе во сила со денот на потпишувањето и по 
доставувањето до надлежните банки и до Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, како и дека Деловникот 
за работа на Комисијата за координација на увозот и сле-
дење на Спогодбата е составен дел на Самоуправната спо-
годба. 

Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање 
на меѓусебните права и обврски на учесниците при обеди-
нет увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје 
(освен концентрат на сокови) за 1988 година го склучи 
Комисијата за координација на увоз и следење на Спогод-
бата, на 7 април 1988 година. 

Самоуправната спогодба и Анексот не се објавени во 
службеното гласило на Стопанската комора на Југослави-
ја. 

3. Со одредбата на член 121 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека самоуправна спогодба склучуваат работници-
те во основните и другите организации на здружен труд и 
во другите самоуправни организации и заедници, во рам-
ките на своите самоуправни права. 

Со одредбата на член 208 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено деќа самоуправните општи акти не можат да се 
применуваат пред да се објават на соодветен начин. 

Со одредбата на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
на СФРЈ е утврдено дека сојузните органи го уредуваат 
системот на надворешнотрговското и девизното работење 
и на другото економско работење со странство и обезбеду-
ваат извршување на сојузните закони во тие области. 

Со одредбите на чл. 83 и 84 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство е пропишано организации-
те на здружен труд кои вршат работи на надворешнот-
рговски промет со определени земји или со група земји за-
должително да се организираат во секции, заради усогла-
сување на меѓусебните интереси и остварување на заед-
ничката политика во областа на економските односи со 
странство. Со овие одредби на Законот е утврдено дека 
организациите на здружен труд се должни во секцијата во 
Стопанската комора на Југославија да уредат и обезбедат 
заеднички координиран настап на странскиот пазар и де-
ка, за таа цел, можат со самоуправна спогодба да го уре-
дат организирањето на увоз односно извоз, заедничкиот 
настап на пазарот на односната земја, да ги определат ко-
ординаторите односно носителите на зедничкото работе-
ње и да се спогодат за другите форми на меѓусебна сора-
ботка. Со одредбата на член 84 став 4 од Законот е утврде-
но самоуправните спогодби склучени во секција во Сто-
панската комора на Југославија да се објавуваат во „Глас-
никот на Стопанската комора на Југославија", во рок од 8 
дена од денот на нивното склучување. 

Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ 
и Законот за прометот на стоки и услуги со странство, У о 
тавниот суд на Југославија утврди дека оспорените само-
управни општи акти не се склучени во согласност со Уста-
вот на СФРЈ и со сојузниот закон, ниту се објавени на 
начинот пропишан со наведените одредби на сојузниот за-
кон. За тоа тие самоуправни општи акти, според оцената 
на Уставниот суд на Југославија, не беа согласни со Уста-
вот на СФРЈ и беа во спротивност со наведениот сојузен 
закон од денот на нивното склучување, па не можеле да 
произведат правно дејство. Поради тие причини, Уставни-
от суд на Југославија оцени дека оспорените самоуправни 
општи акти треба да се поништат. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и врз основа на член 35 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 29 јуни 1988 година, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се поништуваат Самоуправната спогодба за утврду-

вањето, распределбата и начинот на увоз на јужно овошје 
и преработки од јужно овошје (освен концен грати на соко-
ви) за 1988 година и Анексот кон Самоуправната спогодба 
за регулирање на меѓусебните права и обврски на учесни-
ците при* обединет увоз на јужно овошје и преработки од 
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јужно овошје (освен концентрат на сокови) за 1988 годи-
на. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија- ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ 
и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, 
Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, 
д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, 
Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У бр. 206/88 
29 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

645. Уредба за обврската за пуштање во промет на 
определени количества брашно од типот „850" 1317 

646. Уредба за обврската за пуштање во промет на 
определени количества леб од брашно од ти-
пот „850" 1317 

647. Одлука за увоз на определени стоки заради ин-
тервенција на домашниот пазар во 1988 година 1317 

648. Одлука за височината на каматата што банки-
те и ја плаќаат на Народната банка на Југосла-
вија и на кредитите примени по основ на депо-
нираното девизно штедење на граѓаните кај 
Народната банка на Југославија од 29 мај до 30 
септември 1988 година 1319 

649. Одлука за височината на каматата што Народ- , 
ната банка на Југославија им ја плаќа на бан-
ките по основ на депонираното девизно штеде-
ње на граѓаните кај Народната банка на Југо-
славија за периодот од 29 мај до 30 септември 
1988 година 1320 

650. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за забрана и ограничување на движењето и на-
селувањето на одделни делови на морскиот 
брег, на островите или делови на островите — 1320 

651. Одлука за претплатната цена на „Службен 
лист на СФРЈ" и претплатата цена на 
„Службен лист на СФРЈ" - Меѓународни дого-
вори за 1988 година ; 1320 

652. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на утврдување на дозво-
леното ниво на средствата за потрошувачка и 
за начинот за пресметка на вишоците на при-
ходи 1320 

653. Наредба за начинот на спроведувањето на од-
редбата на точка 7 став 2 од Одлуката за опре-
делување на највисоката цена на пченичното 
брашно од типот „850" и највисоката цена на 
основниот вид пченичен леб произведен од 
пченично брашно од типот „850" и утврдување 
на компензации на брашното од типот „850" — 1321 

654. Правилник за условите за формирање лабора-
тории за преглед на мерилата за топлотна 
енергија 1321 

655. Правилник за југословенските стандарди за пе-
чатени плочи 1322 

656. Правилник за југословенскиот стандард за су-
рова кожа т 1323 

657. Правилник за југословенскиот стандард за на-
фтно рударство 1323 

658. Правилник за југословенските стандарди за 
обоени метали 1323 

659. Правилник за југословенскиот стандард за за-
пченици г 1324 . 

660. Правилник за југословенските стандарди за це-
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661. Правилник за југословенскиот стандард за чие-, 
ти хемикалии 1325 

662. Правилник за југословенскиот стандард за 
шинска железница во рудници 1325 

663. Правилник за југословенските стандарди за 
етанол за индустриска употреба 1325 

664. Правилник за југословенските стандарди за 
опрема за истражување и експлоатација на на-
фта, гас и ел ојни води 1326 

665. Правилник за југословенските стандарди за 
пестицидите 1326 

666. Правилник за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал 1327 

667. Правилник за југословенските стандарди за ос-
новите за проектирање на градежни конструк-
ции е 1327 

668. Месечни и годишни стапки на растежот на це-
ните на мало и месечни стапки на растежот на 
цените на производителите на индустриски 
производи 1327 

669. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
издавање на благајнички записи на Народната 
банка на Југославија што банките ги запишува-

. ат врз доброволна основа 1328' 
670. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 

условите за давање одобрение на организација 
на зружен труд и на друго општествено правно 
лице да држат девизи во странство ' 1328 

671. Одлука за измени на Одлуката за начинот на 
вршење платен промет со странство 1328 

Одлука за оценување на законитоста на одредбата 
на член 1 од Самоуправната спогодба за изме-
ни и дополненија на Самоуправната спогодба 
за меѓусебните права и обврски при заедничко-
то изведување на работи во Арапска Република 
Јемен на Работната организација за гра-
дежништво „Неимар - Нови Сад" - Работна 
заедница „Неимар служби" во Нови Сад 1328 

Страна 

Одлука за оценување на уставноста на Одлуката за 
височината на надоместот за користење на во-
достопанските објекти и постројки на Работна-
та организација за стопанисување со вода 
„Мантово" 1330 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 87, член 89, член 133а став 1 и член 133ѓ од 
Законот за вкупниот приход и доходот и на 
спротивноста со одредбата од член 87 став 1 на 
тој закон, одредбата на член 4 став 5 на Оп-
штествениот договор за заедничките основи и 
мерилата за самоуправно уредување на одно-
сите во стекнувањето и распределбата на дохо-
дот во СФРЈ и со одредбата на член 6 став 3 од 
Општествениот договор за основите за стекну-
вање на доход, како и со заедничките основи и 
мерилата за распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи во Со-
цијалистичка Република Хрватска 1331 

Одлука за оценување уставноста на средбите на 
член 44 од Законот за паричниот систем 1333 

Одлука за оценување на уставноста на Самоуправ-
ната спогодба за основање на заедничка струч-
на служба на месните заедници на Општина 
Јајце 1333 

Одлука за оценување на уставноста на средбите на 
член 51, на член 58 став 2 и на член 79 став 2 од 
Законот за здружениот труд и на одредбите на 
член 19 и на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за вкупниот приход и доходот ^ 1334 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Самоуправната спогодба за утврдувањето, 
распределбата и начинот на увоз на јужно 
овошје и преработки од јужно овошје (освен 
концентрати на сокови) за 1988 година и на 
Анексот кон таа самоуправна спогодба 1337 
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