НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЅ
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува
во издание на српскохрватски односно
хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. - Огласи
според тарифата - Жиро сметка кај
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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ
НА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ
Се прогласува Законот за системот на општествената
контрола на цените, што го усвои Собранието на СФРЈ на
седницата на Соборот на републиките и покраините од 20
декември 1989 година.
П бр. 1050
20 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глнгориевнќ, с. р.
ЗАКОН
ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА
НА ЦЕНИТЕ
Член 1
Со овој закон се уредува системот на општествената
контрола на цените на производите и услугите на единствениот југословенски пазар и се утврдуваат правата и
обврските на органите на општествено-политичките заедници во вршењето на општествената контрола на цените.
Член 2
Организациите на здружен труд, претпријатијата и
другите правни лица (во натамошниот текст: претпријатијата) ги формираат цените слободно според условите на
пазарот.
Член 3
Претпријатијата што вршат дејност во областа на
електростопанството, железничкиот сообраќај и поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај ги формираат цените врз основа на заеднички критериуми што ги
утврдуваат во своите заедници.
Член 4
Претпријатијата што произведуваат или што се занимаваат со промет на земјоделски и други производи и услуги за кои се обезбедуваат компензации ги формираат цените слободно според условите на пазарот, а по барање од
органот кој обезбедува компензација, се должни да достават податоци за цените.
v

ГОД. XLV

Претплатата за 1989 година изнесува
1.050.000 динари. - Рок за рекламации 15
дена. - Редакција Улица Јогана Ристика
бр. 1. НОЈОТ, фах 226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниаггво 651-885;
Служба за претплата 651-732; Телекс
11756; Телефакс 651-482

Член 5
При формирањето на цените на производите и услугите, претпријатијата и нивните форми на здружување односно на организирање не можат да се договараат односно да ги утврдуваат цените за исти видови производи или
услуги.
Одредбата на став 1 од овој член не се применува врз
утврдувањето на заедничките критериуми за формирање
на цените што во своите заедници ги утврдуваат претпријатијата од член 3 на овој закон.
Член 6
Под општествена контрола на цените се подразбира
активноста на органите на општествено-полЕтичките заедници во следењето на движењето на цените и на односите на цените и во преземањето мерки заради спречување и
отстранување на растројствата на пазарот.
Органите на општествсно-поЈштичхите заедници во
вршењето на општествена контрола на цените преземаат
мерки на економската политика со кои се влијае врз односот на понудата и побарувачката, а посебно ги утврдуваат
заштитните цени на земјоделските производи, преземаат
мерки за спречување на монополското обносување и нелојалниот натпревар на пазарот, и пропишуваат мерки за
непосредна контрола на цените.
Член 7
Претпријатијата што се занимаваат со производство
и промет на нафта и деривати од нафта, земен гас,јаглен,
кокс, од црната и обоената металургија, од базната хемија
и лекови за хумана употреба цените ги формираат врз основа на пазарните критериуми што ги утврдуваат самостојно.
Член 8
Претпријатијата од член 3 на овој закон се должни
заедничките критериуми да ги достават на увид до Сојузниот извршен совет, а цените на производите и услугите
формирани врз основа на тие критериуми - до сојузниот
орган на управата надлежен за работи на цените, најдоцна
пет дена пред нивната примена.
Претпријатијата од член 7 на овој закон се должни
пазарните критериуми, врз основа на кои ги формирале
цените на своите производи, да ги достават на увид во Сојузниот извршен совет, а цените на производите формирани врз основа на тие критериумите - до сојузниот орган
на управата надлежен за работи на цените, најдоцна пет
дена пред нивната примена.
Член 9
Во вршењето општествена контрола на цените за
производите и услугите чиишто цени се формираат врз основа на заедничките критериуми од член 3 на овој закон,
надлежниот орган на општествено-политичката заедница
тргнува особено од влијанието на понудата и побарувачката, од квалитетот и ефикасноста, од функцијата на единствениот технолошки систем, од увозната, извозната односно надворешнодомицшшата цена во определени земји
зависно од производите односно услугите и од увозно-извозните форми на надворешнотрговскиот промет.
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Во вршењето општествена контрола на цените за
производите чиишто цени се формирани врз основа на пазарните критериуми од член 7 на овој закон, надлежниот
орган на општествено-политичката заедница тргнува особено од дејствувањето на понудата и побарувачката на до-,
машкиот пазар, а за производите што се увезуваат односно извезуваат - од Понудата и побарувачката на светскиот
пазар, а за лековите за хумана употреба - од нивото на
учеството на домашните цени на лековите врз надворешнодомицилните цени и меѓусебните паритети на цените на
лековите во надворешнодомицилните цени.
Член 10
Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот
на добивањето на заедничките или пазарните критериуми
ќе заземе став за истите и за тоа ќе ги извести соодветната
заедница односно претпријатието.
Сојуниот орган на управата надлежен за работи на
цените во вршењето на општествена контрола на цените
ќе ги предупреди претпријатијата дека цените на своите
производи и услуги не ги формирале со примена на заедничките односно пазарните критериуми и тоа во рок од
пет дена од денот на доставувањето на цените на увид.
Ако претпријатието не постапи според предупредувањето од став 2 на овој член, сојузниот орган на управата
надлежен за работи на цените ќе му предложи на Сојузниот извршен совет преземање на мерки за општествена кон, трола на цените.
Член 11
Надлежниот орган на општествено-политнчката заедница ги утврдува земјоделските производи за кои се
пропишуваат заштитни цени и височината на тие цени.
Сојузниот извршен совет ги утврдува земјоделските
производи за кои се пропишуваат заштитни цени на ниво
на федерацијата и височината на тие цени во согласност
со актите на Собранието на СФРЈ со кои се утврдува развојната политика.
Член 12
Мерките за непосредна контрола на цените се пропишуваат исклучително, и тоа:
1) ако настапат или ако можат да настапат големи
растројства на пазарот и во движењето на цените;
2) заради спречување на монополското формирање
на цените;
3) ако претпријатијата од чл. 3 и 7 на овој закон не ги
формираат цените врз основа на заедничките односно пазарните критериуми.
При пропишувањето на мерките за непосредна кон- трола на цените на одделни производи и услуги се тргнува
од просечните производствени трошоци, од нивото и 6д; носите на цените на странскиот пазар на кој се разменуваат тие производи и услуги, од увозните и извозните цени и
од показателите на ефикасноста на стопанисувањето.
Мерката за непосредна контрола на цените може да
трае најдолго шест месеци.
Ако не се подобри состојбата на пазарот односно не
престанат причините поради кои е пропишана мерката,
траењето на мерката за непосредна контрола на цените
може да се продолжи, со тоа што на секои шест месеци повторно се утврдува постоењето на причините за нејзино
задржување.
За продолжувањето на мерките од став 1 на овој член
надлежниот орган на општествено-политичката заедница
е должен да го извести Собранието на општествено-политичката заедница во рок од 15 дена од денот на продолжувањето на таа мерка.
Член 13
Мерки за непосредна контрола на цените се: највисоките цени односно највисокото ниво на цените, враќањето
на цените на определено ниво и начинот на формирање на
цените.
Член 14
Мерките за непосредна контрола на цените за произ-
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водите и услугите од интерес за целата земја ги пропив
ва Сојузниот извршен совет.
Во случај на пропишување на мерка за непосред
контрола на цените од став 1 на овој член за сите производи и услуги од интерес за целата земја, Сојузниот извршен
совет за тоа ќе го изведи Собранието на СФРЈ во рок од
15 дена од денот на пропишувањето на таа мерка.
Член 15
Производи од интерес за целата земја, во смисла на
овој закон, се сите производи, освен производите од областа на занаетчиството и личните услуги, станбено-комуналната дејност и уредувањето на населбите и просторот,
образованието, науката, културата и информациите.
Услуги од интерес за целата земја, во смисла на oi
закон, се: превозот на стоки и патници во железнички
сообраќај и во воздушниот сообраќај, аеродромските у
луги и ПТТ-услугите.
Член 16
Органите на управата надлежни за работи на цените
на општествено-политичките заедници ги следат и анализираат движењето на цените, дејството на мерките на економската политика и дејството на мерките за непосредна
контрола на цените на нивоата и на односите на цените,
спроведувањето на утврдената економска политика во областа на цените и спроведувањето на законите и другите
прописи со кои се уредуваат односите во областа на цените, го следат и анализираат' влијанието на цените врз односите во стекнувањето и распределбата на доходот во
стопанството, во одделни области, гранки и групации, го
следат и анализираат влијанието на движењето на цените
врз стабилноста на пазарот, животните трошоци и влијанието на цените врз остварувањето на основните правци
на општествениот и економскиот развој утврдени со општествените планови, ги следат нивоата на движењето на
светските цени (увозните, извозните, берзанските и надворешнодомицилните) и го оценуваат влијанието на цените
врз конкурентската способност на домашното стопанство
на странскиот пазар, вршат процена на движењето на цените, подготвуваат стучна аналитичка основа за економската политика во областа на цените во планските акти и
предлагаат донесување на мерки на економската политика и преземање на мерки и активности за нивно остварување, предлагаат мерки за непосредна контрола на цените и
вршат и други стручни работи од областа на цените. .
Органот на управата надлежен за работи на цените
ги определува производите и услугите за кои претпријатијата се должни да доставуваат известувања за цение заради следење и податоците што мораат да ги содржат известувањата за цените, како и роковите и начинот на доставувањето на тие податоци.
Член 17
Одредбите од овој закон сообразно се применуват и
врз другите учесници во производството, во вршењето на
услуги и во прометот на производи.
Одредбите од овој закон не се однесуваат на вршењето на општествена контрола на цените на вооружувањето
и воената опрема и на другите производи и услуги за кои
општествената контрола на цените е уредена со друг сојузен закон.
Член 18
Одговорното лице во претпријатието кое, во рамките
на своите права, должности и одговорности, не го предупреди надлежниот орган на претпријатието дека донесува
акт спортивен на прописот за мерките за непосредна контрола на цените на производите и услугите од интерес за
целата земја односно не го запре од примената таквиот
акт, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од една
до две години.
Член 19
За стопански престап ќе се казни претпријатието с
парична казна во износ на петкратниот до дваесеткратниот износ на цената засметана над цената формирана в^
основа на заедничките или пазарните критериуми, и л .
над пропишаните цени на стоките и услугите за кои се
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ш
допишани мерки за непосредна контрола на цените (чл.
7 и член 13).
с, \ За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за crop, пански престап одговорното лице во претпријатието со
: (парична казна најмалку 7.000.000 динари.
Член 20
Со парична казна најмалку 100:000.000 динари ќе се
- казнат за стопански престап претпријатието и формите на
здружување односно на организирање на претпријатијата
ако при формирањето на цените на производите и услугите се договараат односно ги утврдуваат цените за исти видови производи или услуги (член 5).
1
За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап одговорното лице во претпријатието со
парична казна најмалку 7.000.000 динари.
Член 21
Со парична казна од 9.000.000 до 45.000.000 динари ќе
се казни за прекршок претпријатие:
1) ако до Сојузниот извршен совет не ги достави на
увид заедничките односно пазарните критериуми или ако
до сојузниот орган на управата надлежен за работи на цените не ги достави цените формирани врз основа на тие
критериуми во рок од пет дена пред нивната примена
(член 8);
2) ако не достави податоци за цените односно ако достави погрешни податоци до органот за цени на општествено-политичката заедница (член 16 став 2).
За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна најмалку 7.000.000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во другото правно лице.
Член 22
Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за системот на општествената
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84,
43/86 и 71/86).
Член 23
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ И
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИОТ
КАПИТАЛ
Се прогласува Законот за прометот и располагањето
со општествениот капитал, што го усвои Собранието на
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 21 декември
1989 година.
,

П бр. 1117
21 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Број 84 - Страна 2043
ЗАКОН

ЗА ПРОМЕТОТ И РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕС,
ТВЕНИОТ КАПИТАЛ
Член 1
Со овој закон се уредува прометот и располагањето
со општествениот капитал (деловниот фонд, резервите и
вонделовната пасива) во претпријатието или задругата
(во натамошниот текст: претпријатието).
Општествениот капитал може, во целост или делумно, да им се продава на домашни или на странски правни
и физички лица.
Општествениот капитал се продава со јавно наддавање.
Член 2
Одлука за продажба на општествениот капитал донесува работничкиот совет, ако со статутот на претпријатие
не е поинаку определено.
Ако претпријатието, во чиј капитал учествува општествениот капитал, работи како акционерско друштво,
работничкиот совет самостојно донесува одлука за продажба на опшественнот капитал.
Одлуката за продажба на општествениот капитал на
претпријатието, во чиј капитал учествува општествениот
капитал, кој работи како друштво со ограничена или со
неограничена одговорност или како командитно друштво,
донесува работничкиот совет заедно со сопствениците на
другите делови на капиталот.
Извршената продажба на општествениот капитал се
запишува во судскиот регистар.
Член 3
Средствата остврени со продажба на општествениот
капитал купецот ги уплатува во Фондот за развој (во натамошниот текст: Фондот), што го основаат републиките
односно автономните покраини во согласност со законот.
Средствата остварени со продажба на општествениот капитал претставуваат траен влог на републиката односно
на автономната покраина во Фондот.
Републиките односно автономните покраини можат
да основаат еден фонд или повеќе фондови, самите или заедно со други домашни или странски правни или физички
лица.
Фондот работи како јавно претпријатие.
Средствата остварени со продажба на општествениот
капитал што се уплатени во Фондот и другите средства на
основачите, Фондот ги користи за вложување во хартии
од вредност.
Дел од средствата остварени со продажба на општествениот капитал што е уплатен во Фондот може да се намени за еднократна исплата на вработените во претпријатието во кое е извршена продажбата на општествениот
капитал. Тие средства се исплатуваат во вид хартии од
вредност на тоа претпријатие или на Фондот. Височината
на тие средства и поблиските услови за нивна исплата ги
утврдува Фондот, со тоа што височината на тие средства
не може да биде поголема од шест месечни лични доходи
по работник во претпријатието.
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, купувачот на општествениот капитал во претпријатието
здружено во сложената форма од член 145 г на Законот за
претпријатијата, средствата остварени со продажба на општествениот капитал може да ги уплати во сложената
форма на здружување односно на организирање.
Член 4
Вработените во претпријатието се должни при продажбата на општествениот капитал да тргнуваат од неговата вредност што е искажана со последниот биланс на
состојбата на претпријатието.
Процена на вредноста на општествениот капитал
можат да бараат вработените во претпријатието, претпријатието, потенцијалниот вложувач или Фондот.
Вредноста на општествениот капитал ја проценува
организацијата овластена со законот.
Општествениот капитал се продава по пазарнатаг
вредност.
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Кога продажбата на општествениот капитал се врши
по цена која е пониска од неговата книговодствена односно проценета вредност, договорот за продажба на општествениот капитал не произведува правно дејство, кога тоа
ќе се утврди во вонпроцесна постапка кај надлежниот суд.
Предлог за поведување вонпроцесна постапка може да
поднесе Фондот во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за продажба.
Член 5
Сопствениците на капиталот управуваат со претпријатието сразмерно со учеството на својот капитал во трајниот капитал на претпријатието.
Вработените учествуваат во управувањето со претпријатието врз основа на учеството на општествениот капитал во вкупниот капитал на претпријатието и по основ
на својот тековен труд.
Добивката остварена во претпријатието кое работи
со општествениот капитал се распоредува на дел којшто
им припаѓа на вработените по основ на тековен труд, согласно со колективниот договор, на дел којшто му припаѓа
на општествениот капитал сразмерно на учеството на тој
капитал во вкупниот траен капитал на претпријатието и
на дел којшто им припаѓа на другите сопственици
Член 6
Одлука за прифаќање на додатно вложување во претпријатието или конверзија на долгот на претпријатието
во акционерски капитал или траен влог (во натамошниот
текст: додатно вложување) донесува работничкиот совет,
ако со статутот на претпријатието не е поинаку определено, заедно со сопствениците на другите делови на капиталот, во согласност со статутот на претпријатието.
Одлука за прифаќање на додатно вложување во општествено претпријатие донесува работничкиот совет самостојно, ако со статутот на претпријатието не е поинаку
определено.
Претпријатието кое остварува додатно вложување е
должно да тргнува од вредноста на општествениот капитал што е искажано со последниот биланс на состојбата
на претпријатието.
Процена на вредноста на општествениот капитал
можат да бараат вработените во претпријатието, претпријатието, потенцијалниот вложувач или Фондот.
Член 7
Републиката односно автономната покраина или
Фондот можат на вработените во претпријатието да им
утврдат посебни мерки за стимулација, вклучувајќи го и
одобрувањето кредити за откуп на општествениот капитал и за додатни вложувања.
Член 8
Во случај на ликвидација или стечај на претпријатието, остатокот од ликвидационата или стечајната маса се
пренесува во Фондот сразмерно на учеството на општествениот капитал во вкупниот траен капитал на претпријатието, како траен влог на републиката односно на автономната покраина во Фондот.
Член 9
Фондовите од член 3 на овој закон ќе се основаат во
рок од 6 месеци од денот на влегувањето на овој закон во
сила.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕНЦИЈАТА
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ И ЗА САНАЦИЈА НА БАНКИТЕ
Се прогласува Законот за Агенцијата на федерацијата за осигрување на депозитите и за санација на банките,
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1989 година.
П бр. 1123
20 декември 1989 година
Белград

„
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глнгоркевиќ, с. р.
ЗАКОН
ЗА АГЕНЦИЈАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ И ЗА САНАЦИЈА НА
БАНКИТЕ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите и за санација на банките (во натамошниот текст:
Агенцијата) се основа како специјализирана финансиска
организација на федерацијата која ги осигурува депозитите на банките и која ја спроведува санацијата на банките.
Член 2
Агенцијата е општествено правно лице со правата,
обврските и одговорностите утврдени со овој закон.
Седиштето на Агенцијата е во Белград.
Член 3
Изворите на финансирањето на работата на Агенцијата се премиите што банките се должни да и ги уплатуваат на Агенцијата на име осигурување на депозитите, приходите што се остваруваат со работењето на Агенцијата,
обврзниците што ги издава Агенцијата, како и средствата
од буџетот на федерацијата што се обезбедуваат со посебен сојузен закон.
II. РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА
1. Осипување на депозитите
Член 4
Банките се должни да ги осигуруваат своите депози- х
ти кај Агенцијата, под условите и на начинот утврдени со
овој закон.
Агенцијата врши осигурување на депозитите на банките до износот што го утврдува Народната банка на Југославија со своја одлука.
Агенцијата е должна во случај на стечај на банката да
ги исплати осигурените депозити.
Исплатата од став 3 на овој член Агенцијата им ја
врши непосредно на депонентите на банката во стечај на
нивно барање или преку банката која ги презема работите
. на штедење и работите по тековните и девизните сметки
на банката во стечај.
Член 5
Банките се должни на име осигурување на депозитите
да и уплатуваат на Агенцијата премија на осигурување која претставува определен процент на осигурените депозити.
Височината на премијата од став 1 на овој член, како
и роковите за нејзината уплата ги утврдува Агенцијата

Петок, 22 декември 1989

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

врз основа на критериумите што ги одобрува Народната
банка на Југославија, водејќи сметка за финансиската состојба на одделни банки односно за степенот на ризикот на
кој во таа банка е изложена Агенцијата, како и за височината на средствата на Агенцијата.
2. Санација на банките

,

Член 6
Во постапката на санација Агенцијата ги врши следниве работи:
1) привремено или трајно купува потенцијални загуби;
2) презема потенцијални загуби заедно со соодветниот дел на пасивата;
3) управува со купените потенцијални загуби;
4) управува со потенцијалните загуби што ги презела
од банката во санација заедно со соодветниот дел од пасивата;
5) ги продава трајно купените потенцијални загуби
односно потенцијалните загуби што ги презела заедно со
соодветниот дел од пасивата;
6) и дава кредити на банката во санација односно на
банката што ја презела банката во санација;
7) ги купува акциите на банката во санација;
8) управува со банката по основа на купените акции;
9) ја организира продажбата на акциите на банката
во санација на други субјекти;
10) го организира преземањето на банката во санација од страна на банката наведена во одлуката на Народната банка на Југославија за поведување постапка за санација.
Член 7
Агенцијата го остварува правото на управување и
правото на добивка на банката во санација, сразмерно со
својот удел во основачкиот фонд и резервите на таа банка.
Член 8
Агенцијата управува со потенцијалните загуби и со
соодветниот дел на пасивата што ги презела од банката во
санација, како и со потенцијалните загуби што трајно или
привремено ги купила од банката во санација.
Член 9
Кога од банката во санација ги презема потенцијалните загуби заедно со соодветниот дел од пасивата, Агенцијата ги известува за тоа должниците на банката односно
доверителите по преземените потенцијални загуби односно пасивата.
Со преземените потенцијални загуби и со соодветниот дел од пасивата на банката во санација Агенцијата управува од свое име и за своја вметка.
Агенцијата ги презема мерките и дејствијата потребни за наплата и продажба на преземените потенцијални
загуби заедно со соодветниот дел од пасивата од страна
на некој друг субјект, вклучувајќи ги и мерките и дејствијата пред правосудните органи. Средствата остварени со наплата на потенцијалните загуби или со нивната продажба
Агенцијата ги користи за намирување на доверителите на
банката по преземениот дел од пасивата.
Агенцијата е должна да ги отпишува втасаните ненаплатени побарувања од преземените потенцијални загуби врз товар на своите средства и да ги намирува долевањата од преземената ,пасивд на банката.
л

Член 10
Кога од банката во санација трајно или привремено
ќе купи потенцијални загуби, Агенцијата за тоа ги известува должните по потенцијалните загуби.
Член И
Со трајно купените потенцијални загуби на банката
во санација Агенцијата управува од свое име и за своја
сметка, а со термински купените загуби од свое име а за
сметка на банката во санација.
Агенцијата е должна да ги преземе сите мерки и дејствија потребни за наплатување и продажба на купените
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потенцијални загуби, вклучувајќи ги и мерките и дејствијата пред правосудните органи.
Средствата остварени со наплата и продажба на трај-,
но купените потенцијални загуби претставуваат средства
на Агенцијата, а средствата остварени со наплата и продажба на привремено купените потенцијални загуби претставуваат средства на банката во санација.
Банката во санација е должна за износот на примените средства во смисла на став 3 од овој член да и врати на
Агенцијата соодветен износ на обврзниците.
ч
Агенцијата е должна да ги отпишува втасаните ненаплатени побарувања од трајно купените потенцијални
загуби врз товар на своите средства, а доколку купувањето било привремено, по истекот на рокот на кој купувањето било договорено, да и ги врати на банката преостанатите ненаплатени потенцијални загуби и да ги повлече из
дадените обврзници.
Член 12
Доколку не се продадат сите или определен број акции на банката во санација утврден со одлуката на Народната банка на Југославија за поведување постапка на санација, Агенцијата за тоа ја известува Народната банка на
Југославија крја може да донесе одлука санацијата на банката да се спроведе на друг начин или со решение за стечај
над банката.
III. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА АГЕНЦИЈАТА
Член 13
Органот на управување со Агенцијата е Советот на
Агенцијата кој се состои од претседател и шест членови.
Претседателот и членовите на Советот на Агенцијата
ги назначува Сојузниот извршен совет на предлог од Народната банка на Југославија и од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи
на финансиите.
Народната банка на Југославија му предлага на Сојузниот извршен совет претседател и тројца членови на
Советот од редот на стручните работници од областа на
банкарството и финансиите.
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите му предлага на
Сојузниог извршен совет тројца членови на Советот.
Член 14
Агенцијата, најмалку еднаш годишно, им поднесува
извештај за својата работа на Собранието на СФРЈ, на Народната банка на Југославија и на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.
Член 15
Советот на Агенцијата е одговорен за својата работа
пред Сојузниот извршен совет.
Член 16
Агенцијата има свој статут, кој го потврдува Сојузниот извршен совет.
Со Статутот на Агенцијата се утврдуваат особено:
1) целите, организацијата и начинот на работењето
на Агенцијата;
2) надлежноста на Советот на Агенцијата;
3) овластувањето за застапување и потпишување HI
Агенцијата;
4) правата, обврските и одговорностите на работниците што ги вршат работите и задачите со посебни овлао
тувања и одговорности;
5) мандатот на членовите на Советот и на работници
те со посебни овластувања;
6) другите организациони прашања во врска со работењето на Агенцијата.
Член 17
Службата на општественото книговодство на Југо
славија секоја година врши економско-финансиска ревизија на годишната пресметка на Агенцијата и извештајот гс
доставува до Собранието на СФРЈ и до Сојузниот и^
вршен совет.
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
До основањето на Агенцијата, работите на санација
на банките ќе ги врши Народната банка на Југославија од
името и за сметка на федерацијата.
Член 19
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1308.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА.
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА
АГЕНЦИЈАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ И ЗА САНАЦИЈА НА БАНКИТЕ
Се прогласува Законот за обезбедување средства за
формирање и работа на Агенцијата на федерацијата за
осигурување на депозитите и за санација на банките, што
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на
републиките и покраините од 20 декември 1989 година.
П бр. 1112
20 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р.
ЗАКОН
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И
РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ И ЗА САНАЦИЈА
. НА БАНКИТЕ
Член 1
Со овој закон се уредува начинот на обезбедување
средства за работа на Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите и за санација на банките (во натамошниот тексѓ: Агенцијата).
Член 2
Средствата потребни за работа на Агенцијата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.
Височината на средствата од став 1 на овој член по. тревни за работа на Агенцијата се утврдува секоја година
со посебна одлука на Собранието на СФРЈ.
Член 3
Агенцијата издава обврзници под условите што ги
утврдува Народната банка на Југославија.
Гарант по обврзниците од став 1 на овој член е федерацијата.
Член 4
Во случај на привремен недостиг на средства потребни за работа на Агенцијата, Народната банка на Југославија може на Агенцијата да и одобри краткорочен кредит
што Агенцијата е должна да го врати под условите и на
начинот што ќе се утврди со договор склучен помеѓу Народната банка на Југославија и Агенцијата.
у
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Член 5
Контрола на работењето на Агенцијата врши Народната банка на Југославија и за тоа најмалку еднаш годишно ги известува Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен
совет.
Советот на Агенцијата е должен до 31 март секоја година да донесе завршна сметка за претходната година и
финансиски план за наредната година.
Завршната сметка и финансискиот план на Агенцијата ги донесува Советот на Агенцијата, а ги потврдува Собранието на СФРЈ.
Член 6
По исклучок од член 2 став 2 на овој закон, средствата потребни за основање и работа на Агенцијата во 1990
година се утврдуваат со овој закон во височина од
3.155,000.000 динари.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.
i m ,
Б р з а н о в а на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА,
СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Се прогласува Законот за санација, стечај и ликвидација на банките и на другите финансиски организации,
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1989 година.
П бр. 1118
21 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството н^
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигорневиќ, с. р.
ЗАКОН
ЗА САНАЦИЈА, СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат условите и постапката за
санација, стечај и ликвидација на банките и на другите финансиски организации (во натамошниот текст: банките).
Член 2
Постапката за санација може да се спроведе над банката:
- чијшто износ на активата и вонбилансните ставки
кој претставува потенцијална загуба (во натамошниот
текст: потенцијалните загуби) е меѓу 50% и 100% од износот на средствата на основачкиот фонд и резервите на банката;
- чијшто износ на потенцијалните загуби е поголем
од износот на средствата на основачкиот фонд и резервите
на банката.
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Класификација на активата на банките и на соодветните вонбилансни ставки од становиште на нивната наплатливост се врши на начинот што ќе го пропише Народната банка на Југославија.
Член 3
Постапката за стечај се спроведува над банката од
член 2 на овој закон кога Народната банка на Југославија
ќе оцени дека санацијата на банката не е економски оправдана.
Член 4
Постапка за ликвидација се спроведува над банка чии
основачи донеле одлука за престанок на работата на банката.
Директорот на банката е должен одлуката од став 1
на овој член да 'и ја достави на Народната банка на Југославија најдоцна наредниот ден од денот на нејзиното донесување.
И. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА САНАЦИЈА
Член 5
Санацијата на банка подразбира мерки за финансиска поддршка на банката, како и мерки насочени кон унапредување на управувањето со банката.
Постапката за санација може да се спроведува како
санација на сите банки на банкарскиот систем, како санација на сите банки со иста или слична финансиска состојба
и како санација на поединечни банки.
Член 6
Одлука за поведување постапка за санација донесува
Народната банка на Југославија.
Одлуката од став 1 на овој член е конечна.
Предлог за поведување постапка за санација можат
да поднесат банката, основачите и доверителите на банката, надлежната народна банка на републиката односно
надлежната народна банка на автономната покраина, надлежната служба на општественото книговодство и Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите и за
санација на банките (во натамошниот текст: Агенцијата).
Банката, основачите и доверителите на банката, надлежната народна банка на републиката односно надлежната народна банка на автономната покраина, надлежната
служба на општественото книговодство и Агенцијата на
федерацијата за осигурување на депозитите и за санација
на банките можат да 'и предложат на Народната банка на
Југославија да ја разгледа можноста и економската оправданост за санација на определена банка.
Народната банка на Југославија е должна во рок од
15 дена од денот на приемот на предлогот од став 3 на
овој член да поведе постапка за оцена на финансиската
состојба на банката и на можностите и економската оправданост за нејзина санација и за тоа да го извести предлагачот.
Член 7
При разгледувањето на можностите и економската
оправданост за санација на банката се проценува особено:
1) износот на потенцијалните загуби на банката;
2) износот кој федерацијата и Народната банка на Југославија, во случај на стечај на банката, би требало да го
исплатат по основ на гаранциите за штедењето и депозитите на тековните и девизните сметки на граѓаните и на
гаранциите за кредитите на банката земени во странство;
3) рамковниот износ на средствата потебни за санација;
4) заинтересираноста на други банки за преземање на
банката чија оправданост за санација се разгледува, условите под кои заинтересираните банки би извршиле преземање и влијанието на преземањето врз финансиската состојба на заинтересираните банки;
5) заинтересираноста на други субјекти за купувања
на акциите на банката.
Кога врз основа на елементите од став 1 на овој член
и на другите релевантни елементи ќе заклучи дека санацијата на банката е можна и економски оправдана, Народната банка на Југославија донесува одлука за поведување постапка за санација.
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Член 8
Банката која се санира е должна да изврши отпис на
своите потенцијални загуби врз товар на својот основачки
фонд и резервите.
Член 9
Санација на банката се спроведува:
1) со ново вложување во фондовите на банката;
2) со делумен или целосен отпис на побарувањата
спрема банката;
3) со преземање на потенцијалните загуби на банката
во санација заедно со соодветниот дел од пасивата;
4) со привремено или трајно купување на потенцијалните загуби на банката во санација;5) со преземање на банката во санација од страна на
некоја друга банка;
6) со купување на сите или на определен број акции
на банката во санација, при што се води сметка за боните“тот на купувачот и за тоа ниеден поединечен купувач на
акции, како ни група на купувачи тесно поврзана со деловните интереси или со процесот на одлучувањето, да не
може да стекне повеќе од 1% од нововложеннте средства
на основачкиот фонд и на резервите на банката, а сите
претходни основачи на банката, вклучувајќи ги и субјектите тесно поврзани со претходните основачи со деловните
интереси или со процесот на одлучувањето, да не можат
да стекнат повеќе од една третина на нововложените средства на основачкиот фонд и на резервите на банката;
7) со вложување во фондовите на банката која ја презема банката во санација.
За формата односно за формите на санацијата од
став 1 на овој член Ц1то се спроведуваат во секој конкретен
случај одлучува Народната банка на Југославија.
Член 10
Постапката за санација на банката, врз основа на одлуката на Народната банка на Југославија за поведување
на постапка за санација, ја спроведува Агенцијата.
Член 11
Во зависност од формата на санацијата, одлуката за
поведување санација ги содржи:
1) износот на потенцијалните загуби на банката во санација;
2) износот на потенцијалните загуби на банката во санација кој може да се отпише врз товар на основачкиот
фонд и на резервите на банката;
3) износот на готовите пари со кои Агенцијата ги купува акциите на банката;
4) износот на потенцијалните загуби на банката што
Агенцијата привремено или трајно го купува со своите обврзници;
5) износот на потенцијалните загуби на банката што
Агенцијата го презема заедно со соодветниот дел на пасивата; ^
6) износот на новото вложување во фондовите на банката;
7) износот на побарувањата што ги отпишуваат доверителите на банката;
8) називот и седиштето на банката која ја презема
банката во санација и рокот до кој мора да се спроведе
преземањето;
9) износот на кредитот што Агенцијата и го дава на
банката во санација односно на банката која ја презема
банката во санација, како и условите под кои се дава кредитот;
10) обврските од кои се ослободува банката во санација односно банката која ја презема банката во санација
и рокот во кој се врши ова ослободување, како и износот
на кредитот и условите под кои Народна банка на Југославија им го дава на овие банки.
Член 12
Со донесувањето на одлуката за поверување санациони постапка престануваат функциите на сите органи на управувањето и овластувањата на сите раководни работници на банката во санација, како и правата на основачите
на банката врз основа на дотагашните оснивачки влогови
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кои, согласно со член 8 од овој закон, се искористени за
опис на потенцијалните загуби на банката.
Член 13
Санационата постапка, во зависност од остварените
резултати од санацијата може да се заврши со донесување:
1) одлука за дополнително ангажирање на сопствени
средства или на средства на Агенцијата;
2) одлука за делумно или целосно продавање на акциите на банката во санација;
3) одлука за преземање на банката во санација од
страна на некоја друга банка;
4) решение за поведување постапка за утврдување на
условите за отворање постапка за стечај над банката.
f

III. ПОСТАПКА ЗА СТЕЧАЈ
Член 14
Решение за поведување постапка за утврдување на условите за отворање постапка за стечај над банката, донесува гувернерот на Народната банка на Југославија.
Предлог за донесување решение за поведување поетика за утврдување на условите за отворање постапка за
стечај до гувернерот на Народната банка на Југославија
можат да поднесат доверителите и основачите на банката,
надлежната служба за општествено книговодство, Агенцијата и надлежната Народна банка и републиката односно
автономната покраина.
Гувернерот на Народната банка на Југославија е
дожен во рок од 90 дена од денот на доставувањето на
предлогот од став 2 на овој член да донесе решение за одбивање на предлогот или решение за поведување постапка
за утврдување на условите за отворање постапка за стечај
над банката.
Со решението за поведување постапка за утврдување
на условите за отварање постапка за стечај на банката се
запираат активностите на банката кои би можеле да ја
влошат нејзината финансиска состојба и се определува работник на Народната банка на Југославија КОЈ ќе го следи
спроведувањето на овие запирања.
Решението за поведување постапка за утврдување на
условите за отворање постапка за стечај над банката им се
доставува на банката и на судот кој извршил нејзин упис
во судскиот регистар.
Против решението за поведување постапка за утврдување на условите за отворање постапка за стечај над банката, банката може до Советот на гувернерите на Народната банкана Југославија да поднесе приговор во рок од 8
дена од денот на доставувањето на решението.
Кон приговор од став 6 на овој член банката мора да
достави документација со која докажува дека за нејзиниот
стечај не се исполнети условите предвидени со овој закон
за отворање на стечајна постапка.
Член, 15
Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија ги оценува приговорот на банката и приложената
документација и донесува решение за запирање на постапката за утврдување на условите за отворање постапка за
стечај над банката односно решение за исполнување на условите за отворање постапка за стечај.
Во решението за исполнување на условите за отворање на стечајна постапка над банката се наведува називот и
седиштето на банката односно на банките кои од банката
во стечај ги преземаат работите на штедењето и работите
по тековните и девизните сметки на граѓаните и водењето
на евиденциите што се водат во смисла на сојузниот закон
со кој е регулирано девизното работење.
Решението од став 1 на овој член е конечно.
Решението за исполнување на условите за отворање
постапка за стечај над банката се доставува до банката за
која е донесено, до надлежниот суд и до банката односно
до банките од став 2 на овој член како и на Службата на
општественото книговодство на Југославија.
Член 16
Надлежниот суд е должен во рок од 8 дена од денот
на приемот на решението од член 17 на овој закон да донесе решение за отворање стечајна постапка над банката.
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Решението од став 1 на овој член е правосилно.
Член 17
Банката во стечај и банките што, од банката во стечај, ги преземаат работите на штедењето и работите по тековните и девизните сметки на граѓаните и водењето на
евиденциите што се водат во смисла на сојузниот закон со
кој е регулирано девизното работење се должни во рок од
10 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање
на стечајна поетика во „Службен лист на СФРЈ“, записнички да ја констатираат состојбата на овие работи односно состојбата на евиденциите за секое одделно претпријатие и записниците да 'и ги достават на Народната банка
на Југославија.
Народната банка на Југославија е должна, во рок од
10 дена од денот на приемот на записниците од став 1 на
овој член, да изврши нивна проверка и да ги достави до
судот кој ја спроведува стечајната постапка.
Член 18
Правни последици од отворањето на стечајна постапка настануваат со денот на донесувањето на решението за
отворање на стечајна постапка и се состојат во следново:
1) се активира гаранцијата на Народната банка на Југославија и на федерацијата за штедните влоги во тековните и девизните сметки на граѓаните;
2) се активираат гаранциите на Народната банка на
Југославија и на федерацијата по странските Кредити;
3) побарувањата спрема банката што имаат за предмет повремени давања, освен побарувањата на странските
кредитори што се обезбедени со гаранции на Народната
банка на Југославија и на федерацијата, се претвораат во
еднократни побарувања;
4) побарувањата на доверителите спрема банката, освен побарувањата на странските кредитори што се обезбедени со гаранции на Народната банка на Југославија и на
федерацијата, се сметаат како втасани.
Член 19
Побарувањата на доверителите се исплатуваат од
стечајната маса по следниот редослед:
1) побарувањата по основ на штедини влогови, тековни сметки и депозити на девизни сметки што 'и се исплатуваат на банката која ги презела овие работи од банката
во стечај;
2) побарувањата на доверителите кои не се основачи
на банката;
3) побарувањата на основачите на банкта.
Член 20
На стечајната постапка, на банката во стечај, ако со
овој закон не е поинаку определено, се применуваат одредбите од сојузниот закон со кој се уредува стечајот, освен одредбите со кои е уредено присилното порамнување.
IV. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА
Член 21
Решение за ликвидација на банката донесува Народната банка на Југославија врз основа на одлука на основачите на банката за престанок на работата на банката.
Во решението за ликвидација на банката се наведува
називот и седиштето на банката во ликвидација односно
на банките кои од банката во ликвидација ги преземаат
работите на штедењето и работите по тековните и девизните сметки на граѓаните, обврските спрема странство и
водењето на евиденциите што се водат во смисла на сојузниот закон со кој е уредено девизното работење.
Решението од став 1 на овој член е конечно.
Решението од став 1 на овој член се доставува до надлежниот суд заради спроведување на постапка за ликвидација и до банката односно до банките од став 2 на овој
член, како и до Службата на општественото книговодство
ца Југославија.
Член 22
Банката во ликвидација и'банката односно банките
кои од банката во ликвидација ги преземаат работите на
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штедењето и работите по тековните и девизните сметки на
граѓаните, обврските спрема странство и водењето на евиденциите што се водат во смисла на сојузниот закон со кој
е уредено девизното работење, се должни во рок од 10 дена од денот на доставувањето на решението од член 25 на
овој закон записнички да ја констатираат состојбата на
овие работи, на обврските односно на евиденциите и записниците да “и ги достават на Народната банка на Југославија.
Член 23
Ако по окончувањето на постапката за ликвидација
преостанат средства, тие средства им се делат на основачите на банката во согласност со одлуката за основање и
со другите акти на банката.
Член 24
На постапката за ликвидација сообразно се применуваат одредбите на сојузниот закон со кој се уредува ликвидацијата, ако со овој закон не е пропишано поинаку.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 25
Во текот на 1990 година, одлука за поведување постапка за санација може да се донесе и за банката која со
усогласувањето на својата организација, на работењето и
на самоуправните општи акти со одредбите на Законот за
банките и другите финансиски организации („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89) станала дел од некоја
друга банка.
Член 26
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на член 55 став 2, член 59
став 3, чл. 60,61, 62 и 82г од Законот за банките и другите
финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр.
10/89 и 40/89).
Член 27
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1310.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА.
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ И НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА
ЧИЈАШТО РАБОТА ПРЕСТАНУВА ПОТРЕБАТА ПОРАДИ ПРЕСТРУКТУИРАЊЕТО НА СТОПАНСТВОТО
Се прогласува Законот за обезбедување средства за
делумно финансирање на програмите за заштита на социјално загрозеното население и на работниците за чијашто
работа престанува потребата поради преструктуирањето
на стопанството, што го усвои Собранието на СФРЈ, на
седницата на Соборот на републиките и покраините од 21
декември/1989 година.
П бр.1110
21 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на ^
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.
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ЗАКОН
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА
СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ И НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЧИЈАШТО РАБОТА ПРЕСТАНУВА
ПОТРЕБАТА ПОРАДИ ПРЕСТРУКТУИРАЊЕТО НА
СТОПАНСТВОТО
Член 1
За делумно финансирање на социјалните програми
на републиките и на автономните покраини, во буцетот на
федерацијата се обезбедуваат средства, и тоа за:
1) остварување на соцнјално-заштитните права на социјално загрозеното население;
2) повторно вработување и обезбедување на другите
со закон утврдени права на работниците за чијашто работа престанува потребата поради преструктуирањето на
стопанството.
Право на средствата од став 1 на овој член стекнуваат републиките и автономните покраини под услов, со ангажирање на сите сопствени расположиви извори на приходи, да не можат да ги обезбедат вкупно потребните
средства за финансирање на утврдените социјални програми. За оцена на оваа можност ќе се зема предвид просечното ниво на оптоварувањето на стопанството и на населението во републиката односно во автономната покраина во однос на просечното оптоварување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
Член 2
Височината на средствата за намените од член 1 на
овој закон се утврдува со одлука на Собранието на СФРЈ
за секоја година.
Сојузниот извршен совет е должен еднаш годишно да
му поднесе извештај на Собранието на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија за користењето на
средствата и за постигнатите резултати.
Член 3
Средствата за намените од член 1 став 1 точка 1 и од
член 5 став 1 точка 1 на овој закон ќе им се доделуваат на
републиките и на автономните покраини, на нивно барање, со одлука на Сојзниот извршен совет, под услов републиката односно автономната покраина:
1) да донела порограма за заштита на социјално загрозеното население и за остварување на социјално-заштитните права утврдени со закон;
2) да го утврдила договореното ниво на социјалната
сигурност (социјалниот минимум) на корисниците на социјал но-заштитнкте права на ниво на републиката односно на автономната покраина;
3) да го утврдила вкупниот обем на потребните средства;
4) да формирала за тие намени средства за солидарноста на ниво на републиката односно на автономната покраина;
5) со вкупно расположливите средства од сопствените редовни и дополнителни извори да не може да ги обезбеди вкупните потребни средства за покритие на утврдениот минимум на социјалната сигурност на корисниците
на социјално-заштитните права, на ниво од еден просечен
месечен чист личен доход на работниците во стопанството на републиката односно на автономната покраина за
четиричлено домаќинство, со тоа што ова ниво се намалува за 20% по член, ако бројот на членовите е помал односно се зголемува за 10% по член ако бројот на членовите е
поголем.
Височината на средства што и се доделуваат на републиката односно автономната покраина за намените од
член 1 став 1 точка 1 и од член 5 став 1 точка 1 на овој закон се утврдува зависно од:
1) височината на средствата што републиката односно автономната покраина не може да ги обезбеди од сопствените извори изведени врз база на критериумите од
став 1 точка 5 на овој член;
2) нивото на просечните лични доходи во републиката односно во автономната покраина во однос на просеч-
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ниот личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во петходното тримесечје.
Член 4
Средствата за намените од член 1 став 1 точка 2 на
овој закон ќе им се доделуваат на републиките и на автономните покраини во согласност со сојузниот закон со кој
се уредува прибавувањето и користењето на средствата за
финансирање на вработувањето.
Член 5
По исклучок од одредбата на член 2 од овој закон,
средствата за 1990 година се утврдуваат во износ од
1.869,000.000 динари, и тоа:
1) 623,000.000 динари, за намените од член 1 став 1
точка 1 на овој закон;
2) 1.246,000.000 динари, за намените од член 1 став 1
точка 2 на овој закон.
Средствата од став 1 точка 2) на овој член ќе им е доделат на републиките и на автономните покраини со одлука на Сојузниот извршен совет, под услов:
1) републиката односно автономната покраина да утврдила програма за повторно вработување и обзебедување на другите со закон утврдени права на работниците за
чијашто работа престанала потребата поради структурното приспособување на стопанството;
2) да го утврдила вкупниот обем на потребните сред.ства за финансирање на програмата;
3) од расположивите сопствени редовни и дополнителни извори да не може да ги обезбеди вкупните средства
потребни за овие намени.
Височина на средствата што и се доделуваат на републиката односно на автономната покраина за намените
од став 1 точка 2) на овој член се утврдува во зависност
од:
1) височината на средствата што републиката односно автономната покраина не може да ги обезбеди од сопствените извори;
2) учеството на средствата за овие намени од дополнителните извори во доходот на стопанството во претходната година;
3) бројот на работниците за чијашто работа престанала потребата во однос на бројот на вработените во општествениот сектор;
4) бројот на вкупно невработените лица во однос на
бројот на активното население.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објваувањето
ВО „Службен лист на СФРЈ“ и важи до 31 декември 1994
година.
ОврЦакон ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1311.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседа, телството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИСИЛНО
ПОРАМНУВАЊЕ, СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА
Се прогласува Законот за присилно порамнување,
стечај и ликвидација, што го усвои Собранието на СФРЈ
на седницата на Сојузниот собор од 19 декември 1989 година.
П бр. 1119
ч 19 декември 1989 година
Белград

Претсетадел
на

претседателството

на

СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ, .
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.
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ЗАКОН
ЗА ПРИСИЛНО ПОРАМНУВАЊЕ; СТЕЧАЈ И
ЛИКВИДАЦИЈА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат условите за спроведување
и постапката за присилно порамнување, стечај и ликвидација на правните лица определени со овој закон (во понатамошниот текст: должникот).
Член 2
1
Стечајна постапка се спроведува над должникот кој
потрајно е неспособен за плаќање (инсолвентност), како и
во други случаи определени со закон.
Член 3
Стечајна постапка можат да поведат доверителите и
самиот должник, како и други лица односно органи определени со закон.
Член 4
Должник, во смисла на овој закон е претпријатие, задруга, банка, организација за осигурување на имоти и лица и други субјекти предвидени со закон.
Како претпријатие, во смисла на овој закон, се смета
и сложената форма на здружување и организирање на
претпријатие.
Стечајна постапка се спроведува и над јавното, претпријатие, ако со закон не е поинаку определено.
Под дуќан и земјоделско стопанство, ако имаат својство на правно лице, се подразбираат должниците во
смисла на овој закон, ако со закон не е поинаку определено.
Член 5
За отворање на стечајна постапка над претпријатието
кое произведува предмети на вооружување и воена опрема
потребна е претходна согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, ако федерацијата, со договор склучен со тоа претпријатие, се обврзала дека неограничено
солидарно ќе им одговара на доверителите за обврските
на тоа претпријатие.
Член 6
Инсолвентниот должник може пред поведвуањето на
стечајна постапка, како и во текот на стечајната постапка,
на доверителите да им предложи склучување на присилно
порамнување.
Член 7
Ако постапката за присилно порамнување е поведена
пред поведувањето на стечајната постапка, до окончувањето на постапката за присилно порамнување не е дозволено против должникот да се поведе стечајна постапка.
И. ОПШТИ ПРОЦЕСНИ ОДРЕДБИ
Член 8
Стечајната постапка ја спроведува редовниот суд на
чие подрачје е седиштето на должникот.
Стечајната постапка е итна.
Во стечајната постапка не може да се бара враќање во
поранешната состојба, ниту да,ев поднесува предлог за повторување на постапката, ниту да се изјави ревизија.
Предлози, изјави и приговори не можат да се даваат
односно да се поднесуваат ако се пропушти рокот односно ако се изостане од рочиштето на кое требало да се дадат односно да се поднесат, освен ако со овој закон не е
поинаку определено.
Член 9
Одлуките во стечајната постапка се донесуваат во
форма на решение или на заклучок.
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Со заклучок му се издава налог на службеното лице
или на органот што ја споредува стечајната постапка за
извршување на одделни дејствија.
Член 10
Против решението може да се изјави жалба, ако со
овој закон не е поинаку определено.
Рокот за жалба изнесува осум дена, ако со овој закон
не е поинаку определено.
Почетокот на рокот за изјавување жалба тече од денот на објавувањето на решението на огласната табла на
судот.
Ако со овој закон е пропишано дека решението мора
да им се достави на определени лица, рокот за изјавување
жал,ба тече од денот на доставувањето на решението.
Жалбата против решението не го задржува извршувањето на решението, ако со овој закон не е поинаку определено.
Член И
Против заклучокот може да се изјави приговор, во
рок од осум дена од денот на објавувањето, а ако заклучокот не е објавен - од денот на доставувањето на писмената
отправка.
За приговорот против заклучокот одлучува стечајниот совет со заклучок против кој не е дозволен приговор.
Приговорот не го задржува извршувањето на заклучокот.
Член 12
' Во стечајната постапка сообразно се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.
III. ПРИСИЛНО ПОРАМНУВАЊЕ
1. Органи во постапката за присилно порамнување
Член 13
Постапката за присилно порамнување ја спроведува
судот во совет од тројца судии (во натамошниот текст: совет за порамнување), од кои еден е претседател на советот.
Претседателот на советот, надвор од рочиштето, се
грижи самиот или со давање на соодветно упатство на управникот на принудното порамнување за испитување на
состојбата на средствата и на работењето на должникот,
за испитување на списокот на доверителите и списокот на
должниците и испитување на веродостојноста на пријавените побарувања и за постапувањето на должникот во согласност со одредбата на член 28 од овој закон а врши и
други работи во врска со подготвувањето на рочиште^
односно на одлуките на советот за присилно порамнување.
Член 14
Кога советот за порамнување ќе утврди дека се исполнети условите за поведување постапка за присилно порамнување со заклучок може да определи управник на
присилното порамнување.
Условите за определување ца управник на присилното порамнување се исти како и условите за определување
на стечаен управник.
Управникот на присилното порамнување престанува
да ја врши должноста со денот на донесувањето на решението за одобрение на присилното порамнување односно
со денот на отворањето на стечајаната постапка.
Член 15
Управникот на присилното порамнување особено:
1) ќе ја испита состојбата на имотот и на работењето
на должникот;
2) ќе го испита списокот на доверителите и списокот
на должниците на должникот;
3) ќе ја испита веродостојноста на пријавените побарувања;
4) ќе ги оспори побарувањата ако врз основа на соопштението од доверителите или од некоја друга причина ќе
се посомнева во нивната основаноста
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5) ќе поднесе пријава до советот за порамнување ако
должникот постапува спротивно на одредбите од член 28
на овој закон.
!
Должникот и доверителите можат против постапувањето на управникот на присилното порамнување да поднесат приговор до советот за порамнување.
Управникот на присилното порамнување може, по
одобрение од претседателот на советот за порамнување,
да обезбеди помош од вештак.
Член 16
Управникот на присилното порамнување има право
на надомест на сите трошоци и на награда за работата.
Надоместот на трошоците и наградата за работата се намируваа! од положениот аванс.
За надоместите и наградите од став 1 на овој член одлучува советот за порамнување.Управникот на присилното порамнување одговора за
штетата што ја предизвикал со небрежно вршење на својата должност.
Член 17
Надзор над работата на управникот на присилното
порамнување се врши согласно со одредбите на овој закон
што се однесуваат на надзорот над работата на стечајниот
управник.
Против одлуката на советот за порамнување, донесена во вршењето надзор над работата на управникот на
присилното порамнување, како и против решението за
сменување на управникот на присилното порамнување,
жалба не е дозволена.
2. Поведување постапка за варвсилно в о р ш н у в ш
Член 18
Постапка за присилно порамнување меѓу должникот
и неговите доверители се поведува на предлог од должникот кај кого се стекнал законски основ за поведување стечајна постапка.
Постапка за присилно порамнување може да се поведе и на предлог од доверителот, ако се согласи должникот.
Член 19
Во предлогот за присилно порамнување се предлагаат начинот и рокот за исплата на побарувањата, а ако се
предлага исплата на побарувањата во намален износ, се
наведува и процентот што им се нуди на доверителите за
исплата на нивните побарувања.
Кон предлогот за присилно порамнување се поднесуваат:
1) извештај за економско-финансиската состојба на
должникот;
2) документација со која се прави веројатно постоењето на услови за отворање постапка за присилно порамнување;
3) документација и анализа со кои се прави веројатно
дека должникот ќе може да ги исполни обврските врз основа на присилното порамнување;
4) список на доверителите и на должниците на
должникот, со назнака на нивните фирми и седишта и со
назначување на основата и височината на нивните побарувања односно долгувања;
5) список на доверителите кои имаат право на одвоено намирување (разлачни доверители), со наведување на
предметите или правата на кои постои разлачно право, како и список на доверителите што имаат право на издвојување на предметите или правата што не му припаѓаат на
должникот (излачни доверители).
Член 20
. Кон предлогот за присилно порамнување може да се
приложи изјава за дадената гаранција, ако присилното порамнување биде склучено.
Член 21
Ако се предлага исплата на побарувањата во намален износ, процентот што должникот им го нуди на дове-
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рителите за намирување на нивните побарувања не може
да биде помал од 50% - ако плаќањето се нуди во рок од
една година, ниту помал од 60% - ако плаќањето се нуди
во рок од две години.
Ако на доверителите им се предлага исплата на побарувањата во полн износ, рокот за исплата не може да биде
подолг од три години.
Член 22
Претседателот на советот за порамнување го отфрлува предлогот за присилно порамнување, особено:
1) ако предлогот за присилно порамнување не е во
согласност со одредбите на чл. 19 н 21 од овој закон;
2) ако не изминал рокот за извршување на обврските
од претходно склученото присилно порамнување;
3) ако утврди, врз основа на извештајот на организацијата што за должникот врши работи на платен промет
ели на друг начин, дека должникот не водел деловни книги или ги водел неуредно или неажурно, така што да не
може да се оцени неговата економско-финансиска состојба.
Предлогот за присилно порамнување поради причините од точка 1 став 1 на овој член претседателот на советот за порамнување ќе го отфрли ако предлагачот ниту во
определениот рок не ги отстрани неговите недостатоци.
3. Отворам на постапка за присилно порамнување
Член 23
Ако претседателот на советот не го отфрли предлогот за присилно порамнување во смисла на член 22 од овој
закон, советот за порамнување, по претходно изјаснување
на претставниците на должникот и на организацијата што
за должникот врши работи на платен промет, а по потреба и на други лица, ќе оцени дали постојат услови за, отворање на постапка за присилно порамнување.
Советот за порамнување ќе го отфрли предлогот ако
најде дека должникот е способен и без присилно порамнување да им одговара на своите обврски.
Ако советот за порамнување најде дека се исполнети
условите за поведување постапка за присилно порамнување, ќе донесе решение за отворање на оваа постапка и ќе
го определи рочиштето за присилно порамнување.
Член 24
Кога советот за порамнување ќе донесе решение за
отворање на постапка за присилно порамнување, ќе ги повика со оглас доверителите заради склучување на присилно порамнување и со решение ќе му наложи на предлагачот да положи аванс за покривање на трошоците на постапката за присилно порамнување.
Член 25
Огласот за повикување на доверителите заради склучување на присилно порамнување содржи:
1) назив на судот пред кој се води постапката за присилно порамнување;
2) фирма и седиште на должникот;
3) извод од решението за отворање на постапка за
присилно порамнување;
4) покана до сите доверители во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, на изводот од огласот за покана за склучување на присилно порамнување, со поднесок во два примерока, со докази, да
му ги пријават на советот за порамнување своите побарувања;
5) место, ден и час на одржување на рочиштето за
присилно порамнување;
6) суштествена содржина на понудата за присилно
порамнување;
7) име и адреса на управникот на присилно порамнување, ако е определен;
8) ден на истакнувањето на огласот на огласната табла на судот.
Огласот се објавува со истакнување на огласната табла на судот истиот ден кога советот за порамнување ут' врдил дека се исполнети условите за присилно порамнување. Изводот од огласот се објавува во „Службен лист на
СФРЈ“.
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Рочиштето за присилно порамнување, по правило, ќе
се одржи во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот
од точка 4 став 1 на овој член.
Член 26
За објавувањето на поканата за склучување на присилно порамнување судот посебно ќе ги извести должникот и органнзцијата која за должникот ги врши работите
на платниот промет.
Член 27
Правни последици од отворањето на постапката за
присилно порамнување настануваат со денот кога огласот
за отворање на постапката за присилно порамнување е истакнат на огласната табла на судот.
Член 28
По поднесувањето на предлог за присилно порамнување, па ед до донесувањето на решение за отворање на
постапка за присилно порамнување, должникот може да
ги врши тековните работи.
Во периодот од став 1 на овој член, должникот не
може да го отуѓи ниту да го оптоварува својот имот, ниту
да дава гаранција или авали.
По истакнувањето на решението за отворање на постапка за присилно порамнување на огласната табла на
судот, работите од став 2 на овој член должникот може да
ги презема само по одобрение од претседателот на советот односно од управникот на присилното порамнување,
ако е определен.
Правните работи што должникот ги презел спротивно на одредбата на став 3 од овој член немаат дејство
спрема доверителите ако трето лице знаело или морало
да знае дека преземената работа излегува од рамките на
тековните работи на должникот и дека тој за тие работи
не добил одобрение од претседателот на советот односно
од управникот на присилното порамнување, ако е определен, или дека тие ставиле приговор на извршувањето на
тие работи.
По исклучок, советот за порамнување може, по донесувањето на решението за отворање на постапка за присилно порамнување, да определи како привремена мерка
на обезбедување, запирање на исплата од сметката на
должникот.
Член 29
Советот за порамнување ќе ја запре постапката за
присилно порамнување:
1) ако утврди дека не постои причина за поведување
постапка за присилно порамнување;
2) ако предлагачот не положи аванс за водење на постапката (член 24);
3) ако предлагачот го повлече предлогот за присилно
порамнување пред да биде одржано рочиштето;
4) ако должникот во текот на присилното порамнување постапува спротивно на одредбите од член 28 на овој
закон.
Член 30
Од денот на истакнувањето на решението за отворање на постапка за присилно порамнување не може против
должникот да се дозволи извршување заради обезбедување ниту извршување заради намирување на побарувањата
во поглед на кои постои извошна исправа донесена до тој
ден.
Извршувањата од став 1 на овој член што се во тек се
прекинуваат.
Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се однесуваат
на излачните и разлачните доверители кои правото на одвоено намирување го стекнале со извршување и со обезбедување 60 дена пред отворањето на постапката за присилно порамнување.
. Член 31
Побарувањата кои на денот на отворањето на постапката за присилно порамнување можеле да се пребијат
со противнобаруран?е на должникот, се сметаат пребиени
и не се пријавуваат во постапката за присилно порамнување.
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Се пребиваат и побарувањата што не втасале на денот на отворањето на постапката за присилно порамнување, како и побарувањата што не гласат на пари.
Член 32
Отворањето на постапката за присилно порамнување
не влијае врз правото на отказ на договорот за закуп.
V
Член 33
Доверителите ги пријавуваат своите побарувања најдоцна во рок од пет дена пред денот на одржувањето на
рочиштето.
Пријавата треба да содржи:
1) фирма и седиште на доверителот;
2) правен основ на побарувањето и неговата височина;
3) докази за постоење на побарување и неговата височина.
Доверителите што имаат побарувања во странска валута ги пријавуваат побарувањата во странска валута пресметани во динарски износ според курсот кој важел на денот на OTBopaBbero на постапката за присилно порамнување.
Пријава на побарување, во смисла на став 1 од овој
член, поднесуваат и доверителите на кои присилното порамнување не се однесува (член 41).
Член 34
Со пријавата на побарување за присилно порамнување се прекинува застареноста од денот на поднесувањето
на пријавата до истекот на рокот за исплата што е определен во одобреното присилно порамнување, а ако присилно порамнување не се склучи - до правосилноста на одлуката за запирање на постапката за присилно порамнување.
4. Рочиште за присилно порамнување
Член 35
На рочиштето за присилно порамнување претставникот на должникот ја изложува економско-финанснската
состојба на должникот и го образлага предлогот за присилно порамнување.
Работоводниот орган и лицето одговорно за финансиско работење на должникот даваат изјава дека податоците за екоиомско-финансиската состојба поднесени кон
предлогот за присилно порамнување во се одговараат на
реалната состојба.
По излагањето на претставникот од став 1 на овој
член за предлогот за присилно порамнување се изјаснуваат претставникот на организацијата која за должникот ги
врши работите на платниот промет и управникот на присилното порамнување ако е определен.
На ова рочиште се испитуваат пријавените побарувања.
Побарувањата пријавени во роковите пропишани со
овој закон се сметаат утврдени ако не ги оспорил должникот, управникот на присилното порамнување ако е определен или некој од присутните доверители чии побарувања се утврдени.
Претставникот на должникот е должен за секое пријавено побарување определено да се изјасни да ли го признава или го оспорува. Управникот на присилното порамнување ако е определен и доверителот можат да ги оспорат постоењето на побарување и височината на побарувањето.
Член 36
Доверителите одлучуваат за предложеното порамнување со гласање.
Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, а
ако е доверителот правно лице, кон поднесокот со кој гласа мора да приложи доказ дека поднесокот го потпишал
застапникот.
Право на глас имаат доверителите чии побарувања
се утврдени, доверителите кои своите побарувања ги пријавиле по истекот на рокот определен за пријава на побарувањето и доверителите чии побарувања се оспорени, а
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советот за порамнување најде дека тие своите побарувања
ги направиле во целост или делумно веројатни.
Заедничкото побарување, како и солидарното побарувале ако доверителите, ги пријавиле поединечно, се
сметаат како едно побарување.
Доверителот со повеќе пријавени побарувања има
еден глас, како и за секое отстапено побарување.
Доверителите што своите побарувања не ги пријавиле во определен рок не можат да гласаат ако за постоењето на нивното побарување должникот не можел да се изјасни без одложување на рочиштето.
Побарувањата што не се пријавени во роковите пропишани со овој закон ќе се .испитаат, само ако е тоа
можно.
Член 37
Право на глас немаат доверителите чии побарувања
од делбената маса се намируваат пред другите побарувања (член 140), разлачните доверители за делот од побарувањето што е покриен со заложно право, освен оние што
правото на одвоено намирување го стекнале со извршување за последните 60 дена пред донесувањето на решението
за отворање постапка за присилно порамнување, како и
излачните доверители.
Член 38
Присилното порамнување се смета за прифатено ако
за него гласаат доверителите чии побарувања изнесуваат
повеќе од половина од побарувањата на оние доверители
што имаат право на глас и кога присилното порамнување
ќе го одобри советот за порамнување.
Присилното порамнување од став 1 на овој член има
правно дејство спрема сите доверители.
Член 39
Ако на рочиштето за присилно порамнување не се
постигне'мнозинството потребно за прифаќање на присилното порамнување, а должникот во рокот што ќе му го
определи советот за порамнување не стави нова понуда со
поповолни услови за присилно порамнување, советот за
порамнување ќе го одбие предлогот за склучување на присилното порамнување и по службена должност ќе отвори
стечајна постапка.
. Должникот може да стави нова понуда на рочиштето
на кое е одбиен неговиот предлог за присилно порамнување или на дополнителното рочиште кое советот за порамнување. може да го определи, на предлог од должникот,
ако најде дека постојат изгледи за поднесување на поповолна понуда.
За одлучување за дополните-^?та понуда се применуваат правилата како за првата понуда
5. Одобрување на присилно порамнување
Член 40
Ако на рочиштето за присилно порамнување се постигне потребното мнозинство, советот за порамнување
со решение го одобрува склученото присилно порамнување кое содржи, особено:
1) содржина на склученото присилно порамнување
(утврдениот процент во кој се исплатуваат доверителите и
роковите на плаќањето);
2) список на доверители чии побарувања не се оспорени, со назначување на утврдените и на намалените износи на нивните побарувања;
Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите што не учествувале во постапката, како и спрема доверителите што учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени, ако дополнително се утврдат.
Ако во постапката на присилното порамнување е дадена гаранција, одлуката од став 1 на овој член мора да ги
содржи и фирмата и седиштето на лицето или на органот
што дале гаранција, со назначување на нивната солидарна
одговорност кон сите доверители на должникот.
Решението од став 1 на овој член му се доставува на
должникот, на предлагачот, ако тој не е должник, и на организацијата која за должникот ги врши работите на платниот промет.
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Правосилното решение за одобрување на присилно
порамнување се истакнува на огласната табла и во извод
се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

на присилно порамнување жалба можат да поднесуваат
должникот, доверителите и другите лица што за тоа имаат празен интерес.

Член 41
Одобреното присилно порамнување нема правно дејство врз побарувањата на доверителот спрема гарантите,
солидарните должници и регресите обврзници.
Одобреното присилно порамнување нема правно дејство врз побарувањата на доверителите чии побарувања
од делбената маса се намируваат пред другите побарувања (член 140 став 2) врз побарувањата на разлачните доверители за делот на побарувањата што се покриени со заложно право, освен за оние побарувања за кои правото на
одвоено намирување го стекнале со извршување за последните 60 дена пред донесувањето на решението за отворање постапка на присилно порамнување, како и врз побарувањата на излачните доверители.

6. Извршување на присилното порамнување

Член 42
Решението за одобрување на присилно порамнување
има за сите доверители чии побарувања се утврдени сила
на извршна исправа.
Ако должникот не ја исполни својата обврска од
склученото присилно порамнување, доверителот има право во извршната постапка да наплати намалено побарување не само од должникот туку и непосредно од гарантот
кој гарантирал за должникот (член 40 став 2).
Член 43
Под утврдено побарување, во смисла на овој закон,
се подразбираат главниот долг и каматата што втасала до
денот кога е одржано рочиштето на кое е склучено присилно порамнување, а ако побарувањето се заснова врз извршна одлука - и трошоците на процесната и извршната
постапка.
Ако со присилното порамнување е определено побарувањата да се исплатат во намален износ, процентот што
се исплатува според склученото присилно порамнување се
пресметува на целиот износ на утврденото побарување од
став 1 на овој член.
Во периодот од склучувањето на присилното порамнување до истекот на рокот за исплата на побарувањето,
каматите течат.
\Член 44
Врз основа на одобреното присилно порамнување
должникот се ослободува од обврската да му го исплати
на доверителот износот што е поголем од процентот прифатен во присилното порамнување, а роковите на плаќањето се одлагаат, во согласност со склученото присилно
порамнување. Во тој обем должникот се ослободува од обврската спрема лицата на кои им припаѓа правото на регрес (гарантите).
'
Ако должникот по склученото присилно порамнување им исплати на доверителите износ кој го надминува
процентот прифатен во присилното порамнување, нема
право на враќање- на тој износ.

Член 47
Ако присилното порамнување целосно не се изврши,
доверителите што се намирени во присилното порамнување не се должни да го вратат она што го примиле.
Побарувањата на доверителите од став 1 на овој член
ќе се сметаат како целосно намирени ако намирените износи се утврдени во присилното порамнување.
Доверителите што делумно се намирени во смисла
на склученото присилно порамнување го пријавуваат во
стечајната постапка вкупното побарување намалено за
процентот за кој се смета дека се намирени според присилното порамнување.
Доверителите што ни делумно не се намирени во
смисла на ск-лученото присилно порамнување ги пријавуваат побарувањата во стечајната постапка во полн износ
на кои би имале право да не е склучено присилно порамнување.
7. Ставање на присилното порамнување надвор од сила
Член 48
Секој доверител кој учествувал во присилното порамнување може во рок од шест месеци по истекот на рокот за извршување на присилното порамнување да поднесе барање до советот за порамнување склученото присилно порамнување да го стави надвор од сила.
Барањето од став 1 на овој член може да се поднесе
ако должникот може од своите средства да ги намири побарувањата на доверителот во височина поголема од износот утврден во склученото присилно порамнување, под
услов со тоа да не се намали способноста на должникот
уредно да ги исполнува обврските спрема доверителите.
Во решението за ставање на склученото присилно порамнување надвор од сила, советот за порамнување ќе го
определи рокот кој не може да биде подолг од една година, во кој должникот е должен да им го исплати на доверителите неисплатениот дел од побарувањата.
Жалбата против решението од став 3 на овој член го
задржува извршувањето на решението.
Член 49
. Секој доверител чие побарување е намалено поради
склученото присилно порамнување може во рок од две години од денот на правосилноста на решението со кое е
одобрено присилното порамнување со тужба да бара присилното порамнување да се стави надвор од сила, ако е
склучено на измамен начин.
Одлуката за ставање на склученото присилно порамнување надвор од сила нема правно дејство врз обврските
по преземената гаранција.
8. Упис во судскиот регистар

Член 45
Извршните исправи што се однесуваат на побарувањата утврдени во решението за одобрение на присилно
порамнување ја губат во однос на должникот правната сила.
Извршните исправи што се однесуваат на побарувањата од член 40 став 2 од овој закон можат да се извршат
спрема должникот на присилното порамнување само под
условите од склученото присилно порамнување.
Во постапката која по склученото присилно порамнување се води против должникот заради исплата на побарувањата од член 40 став 2 на овој закон, судот како и другиот надлежен орган по службена должност, ако најде дека
постои обврска на должникот, со одлука ќе ја утврди неговата обврска и ќе го задолжи на плаќање во согласност со
условите од склученото присилно порамнување.

Член 50
Советот за порамнување ќе го извести надлежниот
регистарски суд за поднесувањето на предлогот за поведување постапка на присилно порамнување, а ќе ги достави
и решението за отворање на постапка на присилно порамнување, решението за одбивање на предлогот за склучување на присилното порамнување, како и решението за
одобрување на присилното порамнување.
Регистарскиот суд по службена должност ќе изврши
упис на фактите од став 1 на овој членг со тоа што при
уписот на одбивањето на предлогот или на одобрението
на присилното порамнување истовремено се врши упис на
бришењето на претходниот упис.

Член 46
Против решението за одобрување присилно порамнување односно за одбивање на предлогот за склучување

Член 51
Секој учесник во присилното порамнување ги поднесува своите трошоци.

9. Трошоци на присилното порамнување
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Независно од исходот на постапката, учесникот е
должен и на другите учесници да им ги надомести трошоците што им ги предизвикал по своја вина или со случајот
што им се случил.
10. Примена па правилата за стечај
Член 52
Врз постапката на присилното порамнување сообразно се применуваат одредбите на овој закон за стечај, освен
одредбите за стечајниот судија и одоброт на доверителите.
IV. СТЕЧАЈ
1. Органи на постапката на стечај
Органи на стечајната постапка се: стечајниот совет,
стечајниот судија и стечајниот управник.
Во стечајната постапка, како советодавно тело, може
да се формира одбор на доверителите.
Член 54
Стечајниот совет е составен од тројца судии, од кои
еден е претседател на советот.
Стечајниот судија не може да биде член на стечајниот
совет.
Член 55
Стечајниот совет:
1) одлучува за поведување на претходна постапка за
утврдување на постоењето на условите за стечај и ја спроведува таа постапеа;
2) одлучува за отворањето на стечајна постапка;
3) одлучува за приговорите на стечајниот управник
против заклучокот и патствата на стечајниот судија;
4) одлучува за приговорите на доверителите против
заклучокот на стечајниот судија;
5) ги определува започнатите работи што ќе се завршат во текот на стечајната постапка;
6) ја одобрува претсметката на трошоците на стечајната постапка и ја опредлува наградата на стечајниот управник, ^
7) одлучува за определувањето и сменувањето на стечајниот управник;
8) го одобрува нацртот за главната делба и донесува
решение за главната делба на стечајната маса;
9) донесува решение за заклучување на стечајна постапка;
10) врши и други работи предвидени со овој закон.
Стечајниот совет може по службена должност, по
приговор или предлог, да ги менува одлуките на стечајниот судија или на стечајниот управник ако утврди дека се
незаконит и нецелесообразен.
Член 56
Стечајниот судија е надлежен по сите прашања во
врска со спроведувањето на стечајната постапка, ако со
одредбите на овој закон не е предвидена надлежноста на
стечајниот совет.
Стечајниот судија врши надзор над работењето на
стечајниот управник.
Стечајниот судија му дава на стечајниот управник
упатства, кои за управникот се задложнтелни.
Член 57
Против одлуката на стечајниот судија стечајниот управник, одборот на доверителите односно доверителите
можат да поднесат приговор до стечајниот совет во рок од
три дена од денот на доставувањето на одлуката.
Член 58
Стечајниот управник се определува со решение за отворање на стечајната постапка.
^
Против одлуката за определување на стечаен управник може а се поднесе приговор.
За приговорот од став 2 на овој член одлучува стечајниот совет против чија одлука жалба не е допуштена.
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При приемот на должноста, стечајниот управник дава изјава пред претседателот на стечајниот совет дека совесно ќе ја врши својата должност.
Член 59
За стечаен управник може да биде определено лицето
што е стручно со оглед на природата и на обемот на стечајната маса и во чија непристрасност не може да се сомнева.
За стечаен управник не може да биде определено лицето кое не може да биде именувано за директор на претпријатие.
Член 60
Стечајниот управник ги врши правата и должностите
на орган на управување на должникот сообразно со потребите на стечајната постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.
Стечајниот управник раководи со работите на
должникот и го застапува, должникот.
Стечајниот управник може да стави приговор на стечајниот совет на упатството на стечајниот судија, а ако не
е во прашања особено итна работа, може и да го одложи
извршувањето на заклучокот на стечајниот судија до одлуката на стечајниот совет.
Член 61
Стечајниот управник е должен особено:
1) да ја ажурира книговодствената евиденција до денот на отворањето на стечајната постапка;
2) да состави, во согласност со стечајниот судија, претсметка на трошоците на стечајната пост апка и да му ја
поднесе на одобрение на стечајниот совет;
3) да формира комисија за инвентарање;
4) да состави почетен биланс на стечајот;
5) како добар стопанственик, да се грижи за окончувањето на започнатите, а уште несвршени работи на
должникот, како и на работите потребни за да се спречи
настапувањето на' штета над средствата на должникот; ,
6) да се гришн за остварувањето на побарувањата на
должникот;
7) да ѓи претвори во пари предметите на должникот
што влегуваат во стечајната маса;
' 8) да состави нацрт за главната делба и нацрт за завршниот стечаен биланс во согласност со стечајниот судија;
9) да состави нацрт-одлука за дополнителна делба.
Стечајниот управник му е непосредно одговорен на
секој учесник во стечајната постапка за штетата што ќе му
ја нанесе намерно или со крајно невнимание. Ако штетата
настанала поради дејство на стечајниот управник што го
одобрил стечајниот совет или стечајниот судија, или поради постапување според упатството на стечајниот судија,
стечајниот управник не е одговорен, освен ако одобрението или упатството ги издејствувал на измамен начин.
Член 62
Стечајниот управник поднесува писмени извештаи за
текот на стечајната постапка и за состојбата на стечајната
маса, и тоа еднаш во три месеци, или кога тоа ќе го побара стечајниот судија односно стечајниот совет или одоброт на доверителите.
Член 63
Стечајниот управник, на предлог од стечајниот судија, одоброт на доверителите, заинтересираните лица или
по службена должност, стечајниот совет може да го смени
ако својата должност не ја исполнува успешно или од други оправдани причини.
Против решението за сменување стечајниот управник има право на приговор, за кое конечно одлучува стечајниот совет.
Стечајниот управник се разрешува од должноста и на
сопствено барање.
Член 64
Стечајниот управник има право на награда за работата и на надомест на потребните трошоци.
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Наградата за работата и надоместот на потребните
трошоци на стечаниот управник му ги определува стечајниот совет на предлог од стечајниот судија, при што се земаат предвид обемот на работите и работата на стечајниот управник.
Стечајниот управник не може да ги наплати наградата за работата односно надоместот на потребните трошоци од стечајната маса без одобрение од стечајниот судија.
Член 65
Заради заштита на интересите на доверителите во
стечајната постапка, стечајниот совет може да формира
одбор на доверители.
На барање од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од 50% од вкупниот износ на побарувањата на
сите доверители, стечајниот совет е должен да формира
одбор на доверителите, освен ако стечајната маса е незначителна или ако тоа би довело до значително зголемување
на трошоците на стечајната постапка.
Член бб
Бројот на членовите на одборот на довертелите го
утврдува стечајниот совет чиј број мора да биде непарен.
Ако бројот на доверителите е помал од пет, овластувањата на одборот на доверителите ги вршат сите доверители.
Член 67
Членовите на одборот на доверителите се избираат,
по правило, на првото рочиште за испитување на побарувањата.
Право на учество во изборот на членовите на одборот на доверителите имаат доверителите чии побарувања
во целост или делумно се утврдени, како и доверителите
чии побарувања во целост се оспорени, а стечајниот совет
ќе најде дека тие своите побарувања ги направиле веројатни.
Доверителот чие утврдено побарување изнесува повеќе од 1/4 (една четртина) од вкупно утврдените побарувања на cnfе доверители, на свое барање влегува во одборот
на доверителите без избор.
Членот на одоброт на доверителите може во работата на одборот да го застапува и лице кое не е доверител,
но само врз основа на специјално полномошно.
Член 68
Одоброт на доверителите ги врши своите работи на
седниците што ги свикува стечајниот судија по службена
должност или на предлог од стечајниот управник или на
мнозинството членови на одборот на доверители. Со седниците раководи еден од членовите на одборот на доверители КОЈ ќе го изберат членовите на тој одбор.
На седниците на одборот на доверителите присуствуваат стечајниот судија и стечајниот управник без право на
глас.
Одборот на доверителите донесува одлука со мнозинството гласови на присутните членови, ако гласовите
се поделени - одлучува стечајниот судија.
Член 69
Одоброт на доверителите:
1) ги разгледува извештаите на стечајниот управник
за текот на стечајната постапка и за состојбата на стечајната маса;
2) има право да ги прегледа деловните книги и вкупната документација што ја презел стечајниот управник;
3) има право на приговор до стечајниот судија на работата на стечајниот управник, како и до стечајниот совет
на работата на стечајниот судија;
4) може да предложи сменување на стечајниот управник и именување на нов стечаен управник,
5) му дава мислење на стечајниот совет за претварање во пари на имотот на должникот,
6) му дава мислење на стечајниот совет во врска со
продолжувањето на започнатите работи;
7) му дава мислење на стечајниот судја за признавањето на оправданите недостатоци утврдени при инвентарирањето;
8) врши и други работи предвидени со овој закон.
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Одборот на доверителите е должен, на барање од доверителите да ги известува доверителите за текот на стечајната постапка и за состојбата на стечајната маса.
Член 70
За надоместот на нужните трошоци на членовите на
одборот на доверителите одлучува стечајниот судија.
Надоместот од став 1 на овој член влегува во трошоците на стечајната постапка
2. Поведување стечајна постапка
Член 71
Стечајна постапка се поведува на предлог од овластеното лице односно орган (предлагачот).
Предлогот за поведување стечајна постапка може да
се повлече до истекувањето на огласот за отворање на стечајна постапка на огласната табла на судот. Во тој случај,
трошоците на стечајната постапка ги поднесува предлагачот.
Член 72
Предлагачот е должен да го направи веројатно постоењето на законскиот основ за отворање на стечајна постапка.
Ако предлагачот е доверител, должен е да поднесе
докази за постоењето на своето парично побарување и за
тоа дека не можел да го наплати ни по пат на присилно извршување.
Член 73
Предлагачот е должен да го авансира износот што ќе
го определи стечајниот совет за покривање на трошоците
за поведување на стечајна постапка.
Ако предлагачот не го авансира определениот износ
судот ќе го отфрли предлогот. По исклучок, дудот може да
одлучи постапката да се продолжи иако не е положен
аванс.
t
Ако стечајната постапка биде отворена, авансираниот износ за покривање на трошоците за отворање на стечајна постапка влегува во трошоците на таа постапка.
Ако предлогот го поднесе организацијата што за
должникот ги врши работите на платниот промет, трошоците за стечајната постапка привремено се авансираат од
средствата на судот.
3. Претходна постапка
Член 74
Ако предлагачот го повлече предлогот за отворање
на стечајна постапка, судот ќе ја запре постапката.
На ист начин судот ќе постапи ако утврди дека
должникот до окончувањето на претходната постапка станал солвентен.
Член 75
Врз основа на предлогот за отворање стечајна постапка стечајниот совет донесува решение за поведување
претходна постапка за утврдување на условите за отворање стечајна постапка (претходна постапка) или тој предлог го отфрлува со решение.
Со решението од став 1 на овој член стечајниот совет
го определува и стечајниот судија.
Против решението за поведување претходна постапка не може да се изјави жалба.
Член 76
Стечајниот совет може, по донесувањето на решението за спроведување претходна постапка, да ги ограничи
правата на овластените лица на должникот за вршење
правни работи, и, како привремена мерка за обезбедување,
да определи запирање на исплатите од сметката на
должникот или со своја претходна согласност да ја обуслови полноважноста на одлуките на органите на должникот што се однесуваат на располагањето со неговите средства.
Стечајниот совет ограничувањето од став 1 на овој
член ќе ги огласи на вообичаен начин и ќе определи упис
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во судскиот регистар и за тие ограничувања ќе ја извести
организацијата што за должникот ги врши работите на
платниот промет.
Стечајниот совет може, ако за тоа постојат оправдани причини, да ги определи мерките од став 1 на овој член
и пред донесувањето на решението за поведување претходна постапка.
Член 77
По донесувањето на одлуката од член 75 на овој закон, стечајниот совет веднаш определува рочиште на кое
ги повикува должникот, предлагачот и организацијата
што за должникот ги врши работите на платниот промет.
На рочиштето од став 1 на овој член должникот и
предлагачот кој не е должник ќе се изјаснат за предлогот
за отворање стечајна постапка.
Член 78
Ако на рочиштето од член 77 на овој закон се даде изјава за преземање на долг, стечајниот совет ќе ја оцени дадената изјава, ќе ја провери и, по потреба, ќе побара соодветна гаранција и, ако е потребно, ќе го одложи рочиштето.
Ако изјавата е неоснована, давателот на изјавата одговара за предизвиканата штета и за. трошоците на постапката.
Давателот на изјавата за преземање на долгот, како и
неговите гаранти, по одобрувањето на судот за преземањето на долгот, одговараат солидарно со должникот пред
доверителите на стечајниот должник за обврските на стечајниот должник што настанале до денот на давањето на
изјавата за преземање на долгот.
Со решението со кое се одобрува преземање на долгот, стечајниот совет ќе ја запре стечајната постапка.
Против ова решение право на жалба имаат предлагачот,
должникот и организацијата што за должникот ги врши
работите на платниот промет.
Член 79
На рочиштето од член 78 ќе се испита можноста за
склучување на присилно порамнување.
Ако на рочиштето од став 1 на овој член се покаже дека постои можност да се склучи присилно порамнување,
стечајниот совет ќе му определи рок на должникот за под-,
несување на предлог за присилно порамнување.
Член 80
Ако на рочиштето од член 77 став 1 на овој член се
покаже дека не постои можност да се склучи присилно порамнување, стечајниот совет ќе определи еден или повеќе
вештаци кои во определен рок, заедно со стечајниот судија и според неговите упатства, ќе ја испитаат економско-финаксиската состојба на должникот ако не се исполнети
условите за отворање стечајна постапка без претходно испитување на економско-финансиската состојба на должникот.
Стечајниот совет може да ја повика организацијата
што за должникот ги врши работите на платниот промет
да учествува во испитувањето на економско-финансиската
состојба на должникот.
Член 81
Ако на рочиштето од член 77 став 1 на овој закон биде ставена понуда за присилно порамнување која ги исполнува условите од чл. 19 до 21 на овој закон, стечајниот
совет ќе постапи во смисла на член 23 од овој закон, а ако
ставената понуда не ги исполнува тие услови, стечајниот
совет ќе определи примерен рок за ставање на уредна понуда.
Ако уредната понуда не биде ставена во рокот од
став 1 на овој член, стечајниот совет ќе постапи според
член 78 став 1 од овој закон.
Член 82
Должникот против кој е поведена претходна постапка е должен на стечајниот судија да му ги стави на располагање сите потребни податоци и известувања.
Членовите на органот на управување на должникот,
директорот и другите работници на должникот, па и оние
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на кои им престанала функцијата односно работата кај
должникот, се должни на стечајниот судија да му ги дадат
сите потребни податоци и известувања.
Член 83
Кога стечајниот судија ќе ја испита енономско-финансиската состојба на должникот, поднесува до стечајниот совет извештај со мислење дали има место за отворање
на стечајна постапка.
4. Отворање на стечајна постапка
Член 84
Стечајниот совет, по приемот на извештајот од стечајниот судија и мислењето на вештакот за економско-финансиската состојба на должникот, закажува рочиште заради расправање за постоењето на услови за отворање
стечајна постапка. На тоа рочиште стечајниот совет ги повикува предлагачот, должникот, организацијата што за
должникот ги врши работите на платниот промет, стечајниот судија а, по потреба, и вештакот. На ова рочиште ќесе испита можноста за преземање на долгот Ј^члед 78) и за
склучување на присилно порамнување (член 79).
Стечајниот совет на рочиштето, а најдоцна во рок од
три дена по неговото одржување, донесува решение за отворање на стечајна постапка над должникот или за одбивање на предлогот за отворање на оваа постапка.
Во решението за одбивање на предлогот за отворање
на стечајна постапка, стечајниот совет определува кој е
должен да ги поднесува настанатите трошоци.
Против решението со кое е отворена стечајна постапка, покрај лицата овластени за застапување на должникот,
жалба од името на должникот може да изјави застапникот
на неговиот орган на управување.
Жалбата од став 4 на овој член не го спречува извршувањето на одлуката за отворање на стечајна постапка.
Член 85
Стечајниот совет може да го одложи отворањето на
стечајна постапка, но не подолго од три месеци од денот
на приемот на предлогот за отворање на стечајна постапка на предлог од доверителот што го предложил поведувањето на стечајна постапка чие побарување ни по присилен пат не можело да се наплати врз основа на правниот
акт кој имгисвојство на извршна исправа.
Член 86
Стечајниот совет може да одлучи стечајна постапка
да се отвори без спроведување претходна постапка и без
испитување на економско-финансиската состојба на
должникот ако предлогот за отворање на стечајна постапка го поднесе должникот или ликвидациониот управник,
како и ако таа постапка се отвора по службена должност.
Член 87
Стечајната ^постапка ќе се отвори по службена
должност и без претходно испитување на економско-финансиската состојба на должникот ако пред тоа била отворена постапка за присилно порамнување, која била завршена без успех.
- Член 88
Стечајниот совет може да донесе одлука да се отвори
стечајна постапка, но да не се спроведува ако утврди дека
имотот на должникот што би влегол во стечајната маса не
е доволен ни за намирување на трошоците на таа постапка или е со незначителна вредност и, во тој случај, ќе донесе решение со кое се заклучува стечајната постапка.
Ако стечајниот совет во текот на стечајната постапка
утврди дека имотот на стечајниот должник што би влегол
во стечајната маса не е доволен ни за намирување на трошоците на стечајната постапка или е со незначителна
вредност, ќе донесе решение со кое се заклучува стечајната
постапка.
Решението од ст. 1 или 2 на овој член се објавува во
„Службен лист на СФРЈ“.

I
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Против решението од ст. 1 и 2 на овој член доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на решението во „Службен лист на СФРЈ“.
Имотот на должникот ќе се употреби за намирување
на трошоците на стечајната постапка, а непотрошениот
дел ќе му се предаде на органот на општествено-политичката заедница определен со закон, на чија територија е седиштето на должникот без преземање на обврски.
Член 89
За отворањето на стечајна постпака доверителите се
известуваат по пат на оглас.
Огласот се објавува со истакнување на судската табла и со објавување во „Службе-н лист на СФРЈ“. Огласот
мора да биде истакнат на огласната табла на судот истиот
ден кога е донесено решението.
Решението за отворање на стечајна постапка им се
доставува на предлагачот, должникот, организацијата
што за должникот ги работите на платниот промет и на
надлежното јавно обвинителство.
Стечајниот совет ќе определи отворањето на стечајната постапка да се запише во судскиот регистар и во јавните книги во кои се укнижени правата на недвижности
или на бродови, како и правата на индустриска сопственост, и тоа веднаш кога е донесено решението за отворање
на стечајна постапка.
^

Член 90
Огласот за отворање на стечајна постапка содржи:
1) назив на судот што го донел решението за отворањеL на стечајна постапка;
“
2) извод од решението за отворање на стечајна постапка;
3) фирма и седиште на должникот;
4) име и седиште на стечајниот судија;
5) име и адреса на стечајниот управител;
6) повикување на доверителите да му ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два
примерока, со доказите во рок од 30 дена од објавувањето
на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен
лист на СФРЈ“, освен ако своите побарувања не ги пријавиле во постапката за присилно порамнување;
. , 7) место, ден и час на рочиштето за испитување на
побарувањата;
8) повикување на должниците да ги намират своите
долгови без одлагање;
9) ден на истакнувањето на огласот на судската табла.
5. Правни последици од отворањето на стечајна постапка
Време на настапување на празните последици
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Стечајниот совет може, додека трае стечајната постапка, да задржи на работа потребен број работници на
должникот заради завршување на започнатите работи или
заради водење на стечајната постапка.
Стечајниот управник е должен за престанувањето на
работниот однос на работниците на должникот да ги извести заради остварување на правата на работниците, надлежниот орган за вработување и општествено-политичката заедница на чија територија е седиштето на должникот
односно на чија територија се наоѓа делот на должникот
(погон и сл,).
Член 94
Работниците што, додека трае стечајната постапка
останале на работа, имаат право на личен доход чија височина, на предлог од стечајниот управник, ја определува
стечајниот совет.
Издатоците за лични доходи влегуваат во трошоците
на стечјаната постапка.
Стечајна маса
Член 95
Со денот на отворањето на постапката за стечај се
формира стечајна маса.
Во стечајната маса влегуваат целиот 4 имот на
должникот, ако со закон не е поинаку определено.
Воведување на стечајниот управник во должноста
Член 96
По отворањето на стечајната постапка се врши, во
најкраток рок, воведување на стечајниот управник во
должноста.
По воведувањето во должноста, стечајниот управник
ја ажурира книговодствената евиденција до отворањето
на стечајната постапка и го составува почетниот стечаен
биланс врз основа на инвентарнсувањето според состојбата на денот на отворањето на таа постапка.
Ако при составувањето на почетниот стечаен биланс
се утврди дека фактичната вредност на имотот на должникот е помала од вредноста искажана во книговодството,
с ј а ј н и о т совет може на предлог од стечајниот управник
да донесе решение за отпишување на разликата во вредности според состојбата на денот на отворањето на стечајната постапка и за отпишување на ненаплатливите побарувања.
За отписите од став 3 на овој член ќе се побара мислење од одборот на доверителите, ако е формиран тој одбор.
Сметки на должникот

Член 91
Правните последици од отворањето на стечајна постапка настануваат на почетокот на денот кога огласот за
отворање на стечајна постапка е истакнат на огласната
табла на судот.
Ако решението за отворање на стечајна постапка по
жалба е укинато, а во повторната постапка стечајната постапка е повторно отворена, правните последици од стечајната постапка настануваат на почетокот на денот кога
првото решение е истакнато на огласната табла на судот.

Член 97
Со денот на отворањето на стечајната постапка се гасат сметките на должникот и им престануваат правата на
лицата што биле овластени да располагаат со имотот на
должникот.
Организацијата што за должникот ги врши работите
на платниот промет, на барање од стечајниот управник, ќе
отвори нова сметка преку која ќе се врши работењето на
должникот.
Паричните средства од угасените сметки на должникот се пренесуваат на новата сметка.

Пренесување на функциите на органот на управувањето
врз стечајниот управник

Фирма на должникот

Член 92
Со денот на отворањето на стечајната постапка им
престануваат правата на работоводниот орган, застапникот, како и на органот на управување на должникот и тие
функции преминуваат врз стечајниот управник.
Работни односи
Член 93
г Со денот на отворањето на стечајната постапка им
престануваат работните односи на работниците“ на
должникот.

Член 98
Покрај фирмата на должникот при потпишувањето ,
се додава ознаката „во стечај“, со назначување на новиот
број на сметката преку која се врши работењето на
должникот.
Извршувања и обезбедувања
Член 99
Од денот на отворањето на стечајната постапка не
може против должникот да се дозволи мерката обезбедување ниту присилно извршување заради намирување на
побарувањата во поглед на кои постои извршна исправа.

Петок, 22 декември 1989

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Постапките заради обезбедување и извршување од
став 1 на овој член што се во тек се прекинуваат.
Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се однесуваат
на нзлачните и разлачните доверители што правото на одвоено намирување го стекнале 60 дена пред денот на отворањето на стечајната постапка.
Уписи во јавните книги можат да се дозволат и да се
извршат и по денот на отворањето на стечајната постапка, ако условите за упис се остварени пред денот на отворањето на стечајанта постапка.
Одредбата на став 1 од овој член не се применува на
извршните исправи што се однесуваат на трошоците на
стечајната постапка ниту на обврските за плаќање на такса за дејствијата на должникот во текот на таа поставка.
Парични и непарични побарувања
Член 100
Со денот на отворањето на стечајна постапка побарувањата на доверителот спрема должникот што не втасале
се сметаат како втасани.
Непаричните побарувања на должникот што не втасале се внесуваат со стечајната маса во парична вредност.
Побарувањата во странска валута се внесуваат во
стечајната маса во динарска вредност пресметана според
средниот курс кај важи на денот на отворањето на стечајната постапка.
Повремени давања
Член 101
Паричните и непарничните побарувања спрема
должникот што имаат за предмет повремени давања се
претвораат во еднократни парични побарувања.
Камати
Член 102
Со денот на отворањето на стечајната постапка не
престанува да тече каматата на побарувањата од дожникот што се намируваат од стечајната маса.
Застареност на побарувањата
Член 103
Со пријавувањето на побарувањата во стечајната маса се прекинува застареноста на побарувањата од должникот.
Застареноста на побарувањата на должникот спрема
неговите должници не тече една година од денот на отворањето на стечајната постапка.
Условни побарувања
Член 104
На доверителот чие побарување е врзано за одложен
услов му се обезбедуваат соодветни средства од стечајната
маса.
Ако одложниот услов не настапи до конечната делба
на стечајната маса, таквото побарување се гаси, а обезбедените средства им се ,распоредуваат на другите доверители. Побарувањата врзани за раскинлив услов се земаат
предвид при делбата на стечајната маса ако доверителот
даде обезбедување дека ќе го врати она што го примил од
стечајната маса кога ќе настапи тој услов.
Пребивање на побарувањата
Член 105
Во стечајната постапка е дозволено пребивање на побарувањето на доверителот со противпобарувањето на
должникот.
Побарувањата што до денот на отворањето на стечајната постапка можеле да се пребијат се сметаат како пребиени и не се пријавуваат во стечајната маса.
Се пребиваат и побарувањата односно противпобарувањата што не втасале на денот на отворањето на стечај-

Број 84 - Страна 2045

ната постапка, како и побарувањата или противпобарувањата што не гласат на паричен износ.
Да се пробијат можат и условните побарувања, ако
тоа го одобри стечајниот совет. Стечајниот совет може
пребивањето на овие побарувања да го обуслови со полагање на обезбедување од страна на доверителот.
Доверителите чии побарувања се пребиваат се
должни за пребивањето да го известат стечајниот управник. Ако доверителот не го извести стечајниот управник,
одговорен е за штетата и трошоците.
Член 106
Пребивање не е допуштено ако побарувањето му е
отстапено (цедирано) на доверителот за последните шест
месеци пред денот на отворањето на стечајна постапка, а
доверителот знаел или морал да знае дека должникот станал неспособен за плаќање или дека против него е поднесен предлог за отворање на стечајна постапка.
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, пребивање на побарувања е дозволено ако се во прашања побарувања во врска со извршувањето на неизвршените договори или побарувањата што оживеале со успешното побивање на правната работа на должникот.
Член 107
Побарувањата од должникот што настанале пред денот на отворањето на стечајната постапка не можат да се
пребијат со побарување на стечајната маса што настанало
по денот на отворањето на таа постапка.
Двострано товарни договори склучени пред отворањето
на стечајната постапка
Член 108
Двострано товарните договори склучени со должникот пред денот на отворањето на стечајната постапка остануваат во сила, со тоа што стечајниот управник, со
одобрение од стечајниот судија, може да се откаже од договорот.
Другата договорна страна може да бира стечајниот
управник во примерен рок да се изјасни дали договорот го
одржува во сила или се откажува од него. Ако стечајниот
управник тоа не го стори, ќе се смета дека се откажал од
договорот.
Ако стечајниот управник се откаже од договоров
другата договорна страна може да бара надомест на штетата како стечаен доверител.
Ако другата договорна страна е должна прва да го
исполни договорот може да го одбие исполнувањето на
доводот додека договорот не го исполни должникот или,
по нејзино барање, додека не даде обезбедување.
Другата договорна страна не може да бара извршување на фиксни договори, ако рокот на испорака паѓа по денот на отворањето на стечајната постапка, но може да бара надомест на штетата како стечаен доверител.
Износот на штетата што треба да се надомести во
смисла на став 5 од овој член е еднаков на разликата помеѓу договорената купопродажна цена на стоките и средната
пазарна цена што таквите стоки би ја имале на денот што
е определен со договорот како ден на испорака на стоките
во местото на исполнувањето на договорот.
Член 109
Договорите за закуп стечајниот управник може да ги
откаже независно од законските или договорните рокови,
и тоа секој пред првиот ден во месецот со отказен рок од
30 дена.
Со отказот на договорот за закуп, во смисла на став 1
од овој член, не се гиба во правото на другата договорна
страна на надомест на штетата што таа страна го остварува како стечен доверител.
Налози и понуди
Член ПО
Налогот издаден од страна на должникот го губи
важењето на денот на отворањето на стечајната постапка.
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Понудите сторени на должникот или понудите што
ги сторил должникот престануваат да важат на денот на
отворањето на стечајната постапка, ако до денот на отворањето на таа постапка не се прифатени.
Право на потрага на предмети
Член 111
Продавачот кому куповната цена не му е исплатена
во целост може да бара да му се вратат стоките што од
друго место му се испратени на должникот пред денот на
отворањето на стечајната постапка, а до денот на отворањето на таа постапка не стигнале во местото на определувањето односно ако до тој ден должникот не ги презел (во
натамошниот текст: право на потрага).
Право на потрага има и комисионерот за купување
на стоки.
Ако должникот ги презел само на чување стоките
што стигнале во местото на определувањето пред денот
на отворањето на стечајната постапка, продавачот нема
право на потрага, но има право да ги оствари по редовен
пат, своите права во поглед на тие стоки, како излачен доверител.
Побивање на правните дејствија
Член 112
Доверителите, како и стечајниот управник, од името
на стечајниот должник, имаат право на побивање на правните дејствија што должникот ги сторил во последната година пред денот на отворањето на стечајната постапка.
Како правни дејствија, во смисла на став 1 од овој
член, се ,подразбира и пропуштање на вршењето на тие
дејствија.
Доверителите и стечајниот управник можат да ги побиваат:
1) правните дејствија со кои се нарушува рамномерн о ^ намирување на доверителите (оштетување на доверителите) односно со кои одделни доверители се ставаат
во поповолна положба (погодности за доверителите), ако
другата страна спрема која тие дејствија се преземени зна,ела или морала да знае за неповолната економско-финансиска состојба на должникот;
2) правните дејствија со кои, без надомест или со незначителна надомест, се располага со имотот на должникотЧлен 113
Се претпоставува дека доверителот знаел или морал
да знае за неповолната економско-финансиска состојба на
должникот:
1) ако го наплатил своето побарување кое не втасало
или тоа го сторил во форма и на начин којшто не е вообичаен:
2) ако правното дејствие кое е предмет на побивање е
сторено непосредно пред денот на отворањето на стечајната постапка, а особено за времетраењето на претходната постапка односно на постапката на присилно порамнување која и претходела на стечајната постапка.
Член 114
Не можат да се побиваат:
1) правните дејствија од член 28 на овој закон што ги
извршил должникот во рамките на тековното работење и
работите што ќе ги изврши врз основа на одобрение од управникот на присилното порамнување:
2) правните дејствија што должникот ќе ги изврши
заради извршување на склученото присилно порамнување;
3) правните дејствија од тековното работење што
должникот ќе ги изврши по склученото присилно пораманување, освен правните работи со кои можат да се оштетат доверителите;
4) исплатите по меници и чекови, ако другата страна
морала да прими исплата за да не го изгуби правото на
регрес против другите менични односно чековни обврзници.
Член 115
Можат да се побиваат и правните дејствија за кои ве-
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ќе постои извршна исправа, или кои се извршени во постапката^! а присилно извршување.
Ако барањето за побивање на правните дејствија биде усвоено, престанува дејството на извршната исправа
спрема доверителите.
Член 116
Тужба за побивање на правните дејствија може да се
поднесе во рок од шест месеци од денот на отворањето на
стечајната постапка, а најдоцна до рочиштето за главната
делба.
Тужбата од став 1 на овој член се поднесува против
лицето спрема кое е преземено побиеното дејствие, како и
против должникот ако тој не е тужител.
Стечајниот управник може да поднесе тужба за побивање на правните дејствија само по основ на одобрение од
стечајниот судија.
Ако барањето за побивање на правните дејствија биде усвоено, побиеното правно дејствие е без правно дејство спрема стечајната маса и спротивната страна е
должна да ги врати во стечајната маса сите имотни користи стекната врз основа на побиеното дејствие.
Правните дејствија од член 112 на овој закон можат
да се побиваат и со истекнување приговори во судскиот
процес, без временското ограничување од став 1 на овој
член.
Разлачни и излачни права
Член 117
Отворањето на стечајна постапка не влијае врз правата на одвоено намирување од определени предмети односно од имотот на должникот (заложно право, право на намирување, право на ретенција и други разлачни Лрава),
како и врз правата на издвојување на предмети што не му
припаѓаат на должникот (излачни права).
Разлачните права стекнати со извршување и со обезбедување за последните 60 дена пред денот на отворањето
на стечајната постапка заради намирување или обезбедување престануваат да важат.
Разлачните права остануваат во сила ако стечајната
постапка не се спроведува поради причините наведени во
член 88 од овој закон.
Ако разлачното право што е стекнато со извршување
останало во сила во смисла на ст. 1 и 3 од овој член, стечајниот совет, на предлог од доверителите, ќе дозволи
продожување на извршната постапка и за тоа ќе го извести судот пред кој се води постапката на извршување.
Член 118
Ако дел од имотот на должникот врз кој е стекната
разлачно право (посебно стечајната маса) не е доволен од
него да се намири побарувањето на разлачниот доверител
во целост, разлачниот доверител има право ненамирениот
дел од своето побарување да го оствари како стечаен доверител.
Вишокот што ќе остане по намирувањето на побарувањето на разлачниот доверител од посебната стечајна
маса се внесува во делбената маса.
Окончување на започнатите работи
к
Член 119
Во текот на стечајната постапка ќе се окончаат само
оние започнати работи чие извршување е неопходно за да
се спречи настапувањето на штета врз имотот на должникот.
Кои работи се сметаат како неопходни во смисла на
став 1 од овој член ќе одлучи стечајниот совет.
Член 120
Во текот на стечајната постапка можат да се склучуваат нови договори само заради претворање на имотот на
должникот во пари и заради завршување на започнатите
работи и на работите неопходни за да се спречи настапувањето на штета врз имотот на должникот.
Склучувањето на договорите од став 1 на овој член
стечајниот совет може да го обуслови со своја согласност.

t
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6. Пријавување на побарувањата
Член 121
Доверителите ги пријавуваат побарувањата писмено
и во пријавата мораат да бидат назначени:
1) фирмата односно името и седиштето односно
живеалиштето или престојувалиштето на доверителот;
2) правниот основ и износот на побарувањата;
3) бројот на жиро-сметката или на друга сметка на
доверителот, ако ја има.
Доверителите кои имаат побарувања во странска валута ги пријавуваат во валутата на побарувањата.
Ако се пријавуваат побарувања по кои процесната
постапка е во тек, во пријавата се наведува судот пред кој
се води постапката, со ознака на списите.
Разлачните доверители го означуваат во пријавата
делот од имотот на должникот на кој се однесува нивното
барање и износот до кој нивните побарувања нема да бидат покриени со разлачното право.
Излачните доверители го означуваат во пријавата делот од имотот (предметот) на кој се однесува нивното барање.
Член 122
Побарувањата пријавени по повод оглас за склучување на присилно порамнување ќе се сметаат како пријавени и во стечајната постапка.
Член 123
Солидарните содолжници и гарантите на должникот
можат, како стечајни доверители, да бараат да им се врати
она што го платиле за должникот пред или по денот на отворањето на стечајната постапка, ако им припаѓа право на
регрес спрема должникот.
Солидарните содолжници и гарантите можат да поднесат и барање да им се обезбеди и износот што ќе го платат за должниците сразмерно со износот што би им припаѓал како на стечајни доверители.
Испитување на пријавени побарувања
Член 124
Пријавените побарувања на доверителите ги испитува стечајниот совет на рочиште за испитување на побарувањата.
На рочиштето за испитување на побарувањата се испитуваат побарувањата пријавени во рокот определен за
пријавување на побарувањата. Побарувањата пријавени
по истекот на рокот определен за. пријавување на побарувањата до заклучувањето на рочиштето за испитување на
побарувањата можат да се испитаат, ако стечајниот управник може да се изјасни за тие побарувања.
На рочиштето за испитување на побарувањата учествуваат стечајниот судија, стечајниот управник, доверителите што ги пријавиле своите побарувања, како и други
лица кои, со оглед на работите што ги вршеле кај должникот, можат да дадат податоци за постоењето и за височината на пријавените побарувања.
Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се
одржи и ако не му присуствуваат сите доверители што ги
пријавиле своите побарувања, а уредно се повикани.
Член 125
Стечајниот управник е должен за секое пријавено побарување определено да се изјасни дали го признава или
го оспорува.
Доверителите можат да ги оспоруваат пријавените
побарувања.
Пријавеното побарување се смета како утврдено ако
го признае стечајниот управник и ако не го оспори ниту
еден од доверителите присутни на рочиштето за испитување на побарувањата.
Член 126
Пријавите на побарувања што на судот кој ја спроведува постапката за стечај ќе му стигнат по заклучувањето
на рочиштето за расправа за нацртот на главната делба,
ќе ги отфрли стечајниот совет.
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Побарувањата пријавени по истекот на рокот определен за пријавување на побарувањата што не можеле да се
испитаат во смисла на член 124 став 2 од овој закон ќе се
испитаат на дополнително рочиште за испитување на побарувањата, што ќе го определи стечајниот совет.
Доверителите на побарувањата од став 2 на овој член
не можат на дополнителното рочиште за испитување на
побарувањата да ги оспоруваат побарувањата признати
на поранешното рочиште.
Ако побарувањата пријавени во смисла на став 2 од
овој член се оспорени, нема да се земат предвид при главната делба, освен ако се правосилно утврдени до заклучувањето на рочиштето за главната делба.
Член 127
Стечајниот совет со решение ќе го упати доверителот
чие побарување е оспорено да поведе, во рок од осум дена
од денот на доставувањето на решението, постапка пред
судот или пред друг орган заради утврдување на оспореното побарување.
Ако се оспорува побарување на доверител кој за ова
побарување веќе стекнал извршна исправа, стечајниот совет ќе го упати доверителот односно стечајниот должник,
зависно од тоа кој од нив го оспорил побарувањето, на поведување процесна односно управна или друга постапка
во смисла на став 1 од овој член.
Доверителот кој повел процесна или управна или
друга посебна постапка во смисла на ст. 1 и 2 од овој член
е должен за тоа да го извести стечајниот совет. Ако тоа не
го стори, доверителот е одговорен за штетата .предизвикана со пропуштањето.
Ако доверителите од став 1 на овој член повеле процесна или управна или друга посебна постапка по истекот
на пропишаниот рок, нивните побарувања стечајниот совет нема да ги земе предвид при делбата на стечајната маса, освен ако до тоа време правосилно се утврдени.
Одлуките за оспорените побарувања имаат дејство
спрема сите доверители на должникот.
Член 128
Трошоците на постапката од член 127 став 1 на овој
закон се сметаат како трошоци на стечајната маса, ако
стечајниот управник неосновано го оспорил побарувањето.
Стечајниот совет може да определи трошоците од
став 1 на овој член да гц поднесува стечајниот управник,
ако тој поради дрскост го оспорил побарувањето или на
таков начин ја водел постапката.
7. Продажба на должникот
Член 129
Стечајниот совет може, откако претходно ќе прибави
мислење од доверителите и од стечајниот управник врз основа на процена односно спроведено вештачење, да одлучи должникот како правно лице да се изложи на продажба.
Продажбата на должникот како правно лице се врши
со јавно наддавање или со непосредна погодба.
Продажбата на должникот како правно лице може да
се определи само под услов на тој начин да се постигнат
поповолни услови за намирување на доверителите.
Член 130
По продажбата на должникот како правно лице во
смисла на член 129 од овој закон, стечајната постапка во
однос на должникот се запира, но постапката се продолжува против стечајната маса што ја застапува стечајниот управник заради намирување на доверителите.
Средствата добиени со продажбата на должникот
влегуваат во стечајната маса.
За побарувањата спрема должникот што настанале
до запирањето на стечајната постапка, ни должникот ни
неговиот купувач не им одговараат на доверителите.
Продажбата на должникот како правно лице е без
влијание врз излачкнте права.
Разлачните права остануваат во сила по продажбата
на должникот како правно лице. Тоа право ќе престане во
онаа мера во која ќе биде остварено во продолжената стечајна постапка, во смисла на став 1 од овој член.
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Одлуките за престанување на работниот однос на работниците остануваат во сила (член 93 став 4).
Ѕ. Претворање т имотот ва должникот во пари
Член 131
Имотот на должникот кој влегува во стечајната маса
се продава, по правило, со јавно наддавање.
Стечајниот совет, по претходно прибавено мислење
од одборот на доверителите, ако е формиран, може да определи и друг начин на продажба (со собирање на понуди
и со непосредна погодба), ако со закон не е поинаку определено.
За продажбата на имотот на должникот се известуваат лицата што имаат право на приоритетно купување.
Член 132
Имотот односно делот од имотот кој претставува
функционална целина во процесот на производството (постројки, уреди и сл.), се продава, по правило, со јавно наддавање, и тоа првенствено како целина со зградата и земјиштето, а ако тоа не е можно - се продава (дез зградата и
земјиштето.
Право на приоритетно купување на зградата наменета за образование, наука, кул-тура, здравство и социјална
заштита и на предметите вградени во таа зграда, како и на
предметите што непосредно им служат на образованието,
науката, културата, здравството и социјалната заштита,
имаат лицата што ги исполнуваат условите за вршење на
таква дејност.
Член 133
Пред денот на определувањето на јавната продажба,
со судско вештачење се проценува фактичката вредност на
постројките или уредите, како и на одделните предмети
што ги сочинуваат постројките и уредите, кои се од таква
природа што да можат да се продаваат поединечно.
Почетната продажна цена ја определува стечајниот
совет, врз основа на мислење од стечајниот судија, а по
сослушување на стечајниот судија и одборот на доверителите, ако е формиран.
Почетната продажна цена не може да биде пониска
од половината на проценетата вредност.
Ако продажбата не може да се изврши ни по определената продажна цена, стечајниот совет може да одобри
продажба и по пониска цена.
Ако од времето кога е објавена промената на вредноста на предметите до времето на нивната продажба вредноста на предметите значително се измени, ќе се определи
нивна нова процена.
Член 134
Имотот го продава стечајниот управник според упатствата и надзорот на стечајниот судија.
Јавната продажба се огласува на огласната табла на
судот, а кога се работи за предмети со поголема вредност,
недвижности и уреди - и во дневниот печат.
Огласот од став 2 на овој член содржи особено попис
на предметите што се продаваат, почетна вредност на тие
предмети, време во кое е можно да се разгледаат, како и
време и место на продажбата.
Член 135
Ако имотот од член 132 на овој закон не биде продаден, им се предава на доверителите, ако го прифатат, водејќи сметка за височината на нивните побарувања.
Имотот што не можел да им се распореди на доверителите, во смисла на став 1 од овој член, му се предава на
органот на општествено-политичката заедница определен
со закон на чија територија е седиштето на должникот, а
ако се работи за недвижности - на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа.
Член 136
Доверителите и должникот можат во рок од три месеци од денот на продажбата на предметите на должникот
да бараат поништување на продажбата, ако со продажбата се оштетени интересите на доверителите.
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По барањето за поништување на продажбата решава
судот што ја спроведува стечајната постапка.
Во случај на поништување на продажбата, во смисла
на став 1 од овој член, купувачот има право на надомест
на штетата како доверител на , стечајната маса.
9. Намирување на доверителите
Член 137
Стечајната маса за поделба на доверителите (во натамошниот текст: делбената маса) ја сочинуваат, покрај паричните средства на должникот на денот на отворањето
на стечајната постапка, и паричните средства остварени
со продажба на имотот, како н побарувањата наплатени
во таа постапка.
Член 138
Пред да се пристапи кон намирување на доверителите, од делбената маса ќе се издвои износот потребен за исплата на трошоците на стечајната постапка и за намирување на доверителите на стечајната маса.
Член 139
За обезбедување на исплатата на оспорените побарувања, од делбената маса ќе се издвои сразмерен дел на
средства за доверителите кои, заради остварување на своето побарување, навремено повеле посебна постапка, и за
тоа ќе се извести стечајниот совет.
Ако доверителот не успее во посебната постапка поведена заради утврдување на своето оспорено побарување, издвоените средства ќе се поделат на другите доверители.
Член 140
Долговите на должникот се исплатуваат сразмерно
од делбената маса, ако со закон не е поинаку определено.
По исклучок од став 1 на овој член, личните доходи
на работниците ,на должникот, во височината на загарантираните лични доходи до денот на отворањето на стечајната постапка, и надоместот на штета за повреда на работа што работникот ја претрпел кај должникот пред денот
на отворањето на таа постапка, се намируваат како трошоци на стечајната постапка.
Неисплатените лични доходи на работниците на
должникот над загарантираните лични доходи се намируваат рамноправно со другите побарувања на должникот.
Долгови на делбената маса не претставуваат паричните казни поради стопански престапи или прекршоци.
' Член 141
Ако на доверителот му е признато побарување со
раскинлив услов, стечајниот совет ќе го земе предвид тоа
побарување при делбата, ако доверителот приложи обезбедување дека она што го примил ќе го врати ако се исполни раскинливиот услов.
Ако на доверителот му е признато побарување со одложен услов, ќе му се исплати сразмерен дел од неговото
побарување, ако одложниот услов настапи до рочиштето
за главната делба.
Член 142
Кон делба се пристапува кога значителен дел од имотот ќе биде претворен во пари.
Член 143
Стечајниот совет, врз основа на предлогот од стечајниот управник и забелешките на стечајниот судија, го
одобрува нацртот за главната делба.
Нацртот за главната делба содржи список на побарувањата со податоци за доверителите, за височината на побарувањата и височината на паричните средства наменети
за делба, како и квотата и износот за исплатување на побарувањата што се намируваат од делбената маса.
Член 144
Стечајниот совет нацртот за главната делба, со позив
за рочиште за расправање за тој нацрт, им го доставува на
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стечајниот судија, на стечајниот управник, на доверителите чии побарувања се утврдени и на доверителите чии побарувања се оспорени, а кои навремено повеле посебна постапка.
Нацртот за главната делба не им се доставува на доверителите кога доверителите според тој нацрт се исплатуваат во целост.
Член 145
На рочиштето за расправање за нацртот за главна
делба доверителите можат да поднесуваат приговор на тој
нацрт.
Решение за главната делба донесува стечајниот совет
по расправата за главната делба.
За поднесените приговори стечајниот совет одлучува
во решението за главната делба.
Член 146
Врз основа ца правосилно решение за главната делба
стечајниот управник ќе им ги исплати побарувањата на
доверителите во рок од 15 дена од денот на правосилноста
на тоа решение.
Доверителот кој спрема должникот има побарување
во странска валута може кај овластената банка да ја претвори (да ја купи) соодветната валута под условите утвредени со сојузните прописи.
Член 147
Дополнителна делба се спроведува според приливот
на средствата на должникот.
Одлука за дополнителната делба донесува стечајниот
судија.
Член 148
Ако по исплатата на доверителите преостанат нераспоредени опи^ествени средства, тие му се предаваат на
органот на општествено-политичката заедница определен
со закон на чија територија е седиштето на должникот, а
ако се работи за недвижност - на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа таа недвижност.
Ако преостанат ^распоредени средства во задружна
сопственост, тие му се предаваат на соодветниот задружен
совет, а ако преостанат средства во приватна сопственост
- му се предаваат на сопственикот.

10. Заклучување на стечајна постапка
Член 149
Кога од стечајниот управник ќе прими извештај дека
сите работи од стечајната постапка се окончани, стечајниот судија му поднесува на стечајниот совет предлог за заклучување на стечајната постапка.
Одлуката за заклучување на стечајната постапка стечајниот совет ја објавува во „Службен лист на СФРЈ“.
По заклучувањето на стечајната постапка, стечајниот
управник му поднесува на стечајниот совет завршен извештај за своето работење, со мислење на стечајниот судија.
Кога ќе го разгледа извештајот, стечајниот совет го
разрешува стечајниот управник, а ако во неговото работење постојат неправилности - против него презема соодветни мерки.
Член 150
Ако стечајниот совет по отворањето на стечајна постапка утврди дека натамошното водење на постапката би
предизвикало несразмерни трошоци, ќе го запре натамошното претворање во пари на делбената маса и ќе ја заклучи таа постапка.
Постапките што се во тек, а во врска со стечајната постапка, се запираат.
Во случајот од став 1 на овој член, стечајниот совет
може да одлучи одделни предмети од делбената маса или
одделни побарувања да се пренесат врз одделни доверители, водејќи сметка за височината на нивните утврдени побарувања.
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11. Упис во судскиот регистар

Член 151
Во судскиот регистар и во другите службени евиденции се запишуваат по службена должност предлогот за отворање на стечајна постапка, решението за спроведување
на претходна постапка, решението за определување на ограничувањето на правото на должникот во текот на претходната постапка и правосилното решение за заклучување односно за запирање на стечајната постапка.
Со денот на уписот во судскиот регистар на решението за заклучување на стечајната постапка должникот пре^
станува да постои и се бришат уписите од став 1 на овој
член.
Во случај на продажба на должникот, извршените
уписи во судскиот регистар во врска со стечајната постапка се бришат.
12. Присилно порамнување во стечај
Член 152
До рочиштето за расправа по нацртот за главната
делба, доверителите или самиот должник можат да пред-:
ложат склучување на присилно порамнување.
Пред поднесувањето на предлог од став \ на овој
член, стечајниот совет може да одлучи да се запре со пре-'
творањето на имотот на должникот во пари.
Постапката на присилно порамнување ја спроведува,
и порамнувањето го одобрува стечајниот совет.
^
Ако се одобри присилно порамнување стечајната по^
стапка се запира.
Со запирањето на стечајната постапка од став 4 на
овој член престануваат правните последици од отворањето на стечајна постапка. ,
Во случај на запирање на стечајната постапка од став
4 на овој член одлуките за престанок, на работниот однос
на работниците остануваат во сила (член 93 став 1).
V. ЛИКВИДАЦИЈА
Член 153
Постапка на ликвидација се спроведува:
1) кога е изречена мерката забрана на вршењето на
дејноста поради неисполнување на условите за вршење на
дејноста, а во рокот определен за изрекување на мерка не
се исполнети условите за вршење на таа дејност, односно
не е променета нејзината дејност;
2) ако престанале да постојат природните и другите'
услови за вршење на стопанската дејност која е предмет
на работењето;
3) ако со правосилна одлука на судот е утврдена ништовност на уписот во судскиот регистар;
4) ако истекол рокот за кој е основан субјектот, или
ако е постигната целта за која е основан субјектот;
5) ако субјектот не е организиран во согласност со законот;
6) во други случаи определени со законот.
Член 154
.
Предлог за поведување постапка на ликвидација
можат да поднесат: основачот, сопственикот односно
должникот, судот кој го води судскиот регистар и надлежниот орган на општествено-политичката заедница.
Член 155
Не се спроведува постапка на ликвицација ако постојат услови за спроведување на стечајна постапка.
Член 156
Постапката на ликвидација ја отвора и ја спроведува
редовниот суд на чие подрачје е седиштето на должникот,
Органи за спроведувањето на постапката на ликвидација се ликвидациониот совет и ликвидациониот управник.
Во спроведувањето нар постапката на ликвидација судот го определува ликвидациониот совет и го назначува
ликвидациониот управник.
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Член 157 .
Одредбите на овој закон што се однесуваат на стечајната постапка сходно се применуваат и на постапката на
ликвидација, ако со овој закон не е поинаку определено.
Во постапката на ликвидација нема да се. применуваат одредбите на стечајната постапка со кои се уредуваат
присилното порамнување, одборот на доверителите, разлачните доверители, побивањето на правните дејства и рочиштето за главната делба.
Член 158
Ако при заклучувањето на ликвидациониот биланс се
утврди дека се исполнети условите за отворање на стечајна постапка, ликвидациониот управник е должен таков
предлог да му поднесе на судот за спроведување на таа постапка.
Во случајот од став 1 на овој член, дејствијата спроведени во постапката на ликвидација важат и во стечајната
постапка.
Член 159
Побарувањата на доверителите што не се пријавени
до денот на расправата за главната делба на ликвидационата маса ќе ги намири, по окончувањето на постапката
на ликвидација, лицето во чија корист е уплатен остатокот од имотот на ликвидационата маса по главната делба,
и тоа само до височина на вредноста и на преземениот
имот.
Тужба заради остварување на правата од став 1 на
овој член доверителите можат да поднесат во рок од една
година од денот на објавувањето на огласот за заклучување на постапката на ликвидација.
VI. СУДИР НА ЗАКОНИТЕ И НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ
Член 160
Југословенскиот суд е исклучиво надлежен за спроведување на постапката на присилно порамнување, на стечај
и на ликвидација против должникот кој има седиште односно живеалиште на подрачјето на СФРЈ.
Одлуките на југословенскиот суд донесени во постапките од став 1 на овој член се однесуваат на сиот имот на
должникот кој се наоѓа во СФРЈ или во странство.
Член 161
Одлуките на странските судови донесени во постапка
на присилно порамнување или на стечај против должникот кој има седиште односно живеалиште на подрачјето
на странскиот суд се признаваат во СФРЈ под условите
предвидени за признавање на странските судски одлуки
според правото на СФР1.
Решението за признавање на одлука на странско лице
од став 1 на овој член се објавува во „Службен Ј!ИСТ на
СФРЈ“, на начинот предвиден во овој закон за објавување
на решението за отворање на постапка на присилно порамнување односно на стечај.
Член 162
На правната положба на странски должник и на
странски стечаен управник од член 161 на овој закон сходно се применуваат одредбите од овој закон.
Во постапката за признавање на странската судска
одлука од став 1 на овој член нема да се определува нов
стечаен управник ниту одбор на доверители во СФРЈ.
Роковите предвидени со правото на СФРЈ почнуваат
да течат од објавувањето на одлуката за признавање.
Член 163
Странската судска одлука призната во смисла на
член 161 од овој закон, во поглед на имотот на должникот
што се наоѓа во СФРЈ, го произведува правното дејство
што го предвидува правото на СФРЈ за одлуките со соодветна содржина.
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 164
Со парична казна од 10,000.000 до 100,000.000 динари
ќе се казни за прекршок стечајниот управник ако не ја
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ажурира книговодствената евиденција до денот на отворањето на стечајната постапка, ако не формира комисија за
инвентарирање, ако не состави почетен биланс на стечајот, ако не се грижи за остварувањето на побарувањата на
должникот, ако не презема мерки да го претвори во пари
имотот на должникот или не состави нацрт за главната
делба или нацрт на завршниот стечаен биланс во согласност со стечајниот судија (член 61 став 1).
Член 165
Со парична казна од 10,000.000 до 100,000.000 динари
ќе се казни за прекршок ликвидациониот управник ако не
му поднесе предлог на надлежниот суд за спроведување на
стечајна постапка кога за тоа се исполнети условите (член
158 став 1).
Член 166
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе
се казни за прекршок должникот против кого е поведена
стечајна постапка ако на стечајниот судија не му ги стави
на располагање потребните податоци и известувања (член
82 став 1).
Член 167
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе
се казни за прекршок директорот или друг работник со посебни овластувања на должникот кој не ќе му ги даде на
стечајниот судија потребните податоци што му се познати, без оглед на тоа дали му престанала функцијата односно работниот однос кај должникот (член 82 став 2).
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 168
Постапката на присилно порамнување, на стечај односно на редовна ликвидација започната пред денот на
влегувањето на овој закон во сила, ако е донесена одлука
за отворање на постапка на присилно порамнување, стечај
односно ликвидација, ќе се заврши според прописите што
важеле до денот на влегувањето на овој закон во сила.
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, продажба на должникот може да се изврши и во постапката
што е во тек.
Член 169
Со влегувањето на овој закон во сила престанува да
важи Законот за санација и престанок на организациите на
здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/37,
75/87 и 69/88).
Член 170
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1312.
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на
Амандман XL точка 3 потточка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска
со член 3 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1991 ДО 1995 ГОДИНА
1. Општествениот план на Југославија, општествените планови на републиките и општествените планови на
автономните покраини, општествените планови на другите општествено-политички заедници, плановите за развој
и заедничките планови на организациите на здружен труд
што вршат дејности во рамките на единствениот технолошки систем од интерес за целата земја, како и плановите за развој на организациите на здружен труд и на други-
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те самоуправни организации и заедници што вршат дејности или работи од посебен општествен интерес, за кои
со закон е утврдена обврската за донесување на планови,
ќе се донесат за периодот од 1991 до 1995 година.
2. Сојузната организација надлежна за работи на општественото планирање, врз основа на претходно организирани научни истражувања, ќе подготви и ќе достави до
Собранието на СФРЈ Анализа на развојот во претходниот
период и на условите и можностите за развој на земјата во
периодот од 1991 до 1995 година, до 30 јуни 1990 година.
3. Сојузниот извршен совет ќе поднесе до Собранието
на СФРЈ Нацрт-одлука за насоките за подготвување на
плановите за периодот од 1991 до 1995 година, до 31 јули
1990 година.
4. Сојузниот извршен совет ќе поднесе до Собранието
на СФРЈ Нацрт на општествениот план на Југославија за
периодот од 1991 до 1995 година, до 31 октомври 1990 година.
5. Сојузниот извршен совет ќе поднесе до Собранието
на СФРЈ Предлог на општествениот план на Југославија
за периодот од 1991 до 1995 година најдоцна седум дена
по завршувањето на усогласувањето на собранијата на републиките и на автономните покраини за Нацртот на општествениот план на Југославија за периодот од 1991 до
1995 година.
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Собрание на ,СФРЈ
АС бр. 881
20 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 976
27 декември 1989 година
Белград
. Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевнќ, с. р.
Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1314.
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став
3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, како и точка 3 потточка Амандман XL на на
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 ст. 2 и 3 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините до 21 декември 1989 година донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА РЕГРЕСОТ
ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ
ЗА 1990 ГОДИНА
1. Регресот за вештачки ѓубрива изнесува 20%, за
средства за заштита на растенијата 10%, а за квалитетно
сортно семе 20% од продожните цени што важат на 31 декември 1989 година.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.
Собрание на СФРЈ

1313.
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и
Амандман XL точка 3 потточка 2) на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска
со член 25 од Законот за општествената контрола на цените, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1989 година донесе
ОДЛУКА

АС бр. 920
21 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевнќ, с. р.
Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

“

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА
ЦЕНИТЕ ВО СТАНБЕНО-КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ
И НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ВО ГРАДСКИОТ
СООБРАЌАЈ
1. Станарините и цените на производите односно на
услугите во станбено-комуналната дејност - производство
и испорака на топлотна енергија, производство и испорака на вода, одржување на чистотијата во градовите и населбите и одведување на отпадните води, што се формирани и применети според прописите до 19 декември 1989
година се зголемуваат до 10%.
Така формираните цени се највисоки цени.
2. Цените на услугите од гранката 0606 група 06060
Градски сообраќај, подгрупа 060601 - Превоз на патници
во градскиот и приградскиот сообраќај: превоз на патници во градовите, приградските населби и други места, со
автобуси, трамваи и тролејбуси, што се формирани и применети според прописите до 19 декември 1989 година, се
определуваат како највисоки цени.

1315.
Врз основа на член 29 точка 1 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната
комисија на Собранието на ^ФРЈ, на седницата од 20 декември 1989 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ, НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА
СФРЈ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ
НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ
1. Делегатот во Собранието на СФРЈ, функционерот
што го избира или именува Собранието на СФРЈ и рако-
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водниот работник што го назначува надлежното тело на
Собранието на СФРЈ има право на дневница за службено
патување во земјата без трошоците за ноќевање во височина од Wo од просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходните три месеци.
Трошоците за ноќевање се признаваат според сметката на хотелско-угостителската работна организација во
целосен износ, освен во хотелите од де лукс категорија.
2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на
дневница за деновите поминати надвор од местото на
живеалиштето поради учество во работата на соборите на
Собранието на СФРЈ, на работните тела на соборите на
Собранието на СФРЈ и за заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ чиј е член или поради
вршење на работи според одлука на тие тела, на нивните
претседатели или на претседателот на Собранието на
СФРЈ.
3. Функционерот што го избира или именува Собранието на СФРЈ и раководниот работник што го назначува
надлежното тело на Собранието на СФРЈ има право на
дневница за деновите што ги поминал на службен пат.
4. Исплатата на надоместот според оваа одлука за делегатите во Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието
на СФРЈ паѓа врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционерите врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на
делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите
што ги избира или иманува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87,
Ќ5/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89,
50/89, 56/89, 65/89 и 74/89).
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 114-43/89-013
20 декември 1989 година
Белград
,

Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател,
Методи Зврвдшов, с. р.

1316о
'

Врз основа на член 29 точка 4 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната
комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 20 декември 1989 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА СЕЛИДБЕНИТЕ
ТРОШОЦИ
1. Функционерот избран од редот на делегатите, функционерот што го избира или именува Собранието на
СФРЈ и раководниот работник што го назначува над,. лажното тело на Собранието на СФРЈ има право на надо,, м?ет на селидбени те трошоци од местото на престоју ва. л и штето во местото во кое ја врши функцијата а по престанувањето на функцијата - до местото во кое сака постојано да живее, во рок од една година од денот на престанувањето на функцијата.
2. Селидбените трошоци од точка 1 на оваа одлука се
исплатуваат врз основа на лично барање.
3. Лицата од став 1 на оваа одлука и членовите на нивното домаќинство имаат право и на надомест на трошоците за превоз.
4. Селидбените трошоци и трошоците за превоз се исЈ. платуваат врз4 основа на приложените сметки, во рок од 30
дена од денот на преселувањето, и паѓаат врз товар на на-
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менските средства на органот во кој функционерот, односно раководниот работник остварува личен доход.
5. Со денот на. влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на
селидбените трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр.
74/87).
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 114-44/89-013
20 декември 1989 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

1317.
Врз основа на член 29 точка 3 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 20 декември 1989 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ
ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ
1. Функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ, кои живеат
одвоено од своето семејство, имаат право на месечен надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството
во износ од 70% од просечниот месечен личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходните три месеци.
2. Правото од точка 1 на оваа одлука престанува од
првиот нареден месец во кој на функционерот, односно на
раководниот работник му е доделен усени в семеен стан
односно со престанувањето на функцијата, односно на
должноста на која е избран, односно назначен.
3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа
врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.
4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на
трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 54/86,
29?87, 9/88, 33/88, 57/88, 76/88, 22/89, 2.9/89, 36/89, 50/89,
56/89, 65/89 и 74/89).
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Број: 114-45/89-013
20 декември 1989 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател
Методи Зврцннов, с. р.

1318.
Врз основа на член 29 точка 7 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната
комисија на Собранието на СФРЈ Ца седницата од 20 декември 1989 година, дбнесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ИМЕ ТРОШОЦИ
ЗА ПОГРЕБ
1. Во случај на смрт на делегат што остварува надомест на личниот доход во месечен износ во Собранието на
СФРЈ, на функцнонар што го избира или именува Собранието на СФРЈ и на раководен работник што го назначува
надлежното тело на Собранието на СФРЈ, на членот на неговото семејство му припаѓа надомест на трошоците за
погребот во износ на двата последни месечни лични доходи на умрениот, а ако трошоците за погребото не ги поднесува неговото семејство туку друго лице - во износ на
последниот месечен личен доход на умрениот.
2. Правото од точка 1 на оваа одлука припаѓа и на делегатот функционерот и раководниот работник што остварува личен доход во Собранието на СФРЈ по престанувањето на функцијата.
3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа
врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува надоместот на личниот доход во месечен износ,
односно личен доход.
4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на
име трошоци за погреб. („Службен лист на СФРЈ“, бр.
74/87).
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 114-46/89-013
20 декември 1989 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател,
Методи Зврцинов, р. р.

1319.
Врз основа на член 29 точка 2 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната
комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 20 декември 1989 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА
СФРЈ, НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ
ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ
1. Делегатот во Собранието на СФРЈ, функционерот
што го избира или именува Собранието на СФРЈ и раководниот работник што го назначува надлежното тело на
Собранието на СФРЈ имаат право на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели - делегатот ако го користи на патување преземено според одлука на телото на Собранието на СФРЈ или на неговите
собори, на нивните претседатели или на претседателот на
Собранието на СФРЈ, или при патување заради присуствување на седница на соборите и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, а функционерот и раководниот работник за деновите што ги поминал на службен
пат.
Правото од став 1 на оваа точка се користи при заминување и враќање до најблиската железничка станица, автобуска станица или најблискиот аеродром.
2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука изнесува
30% од цената за литар гориво по поминат километар за
возилото што се користи.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за условите и начиниот на
остварување на правото на делегатите во Собранието на
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СФРЈ на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ“, брt
58/85, 19/86, 38/87 и 74/87).
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 114-47/89-013
20 декември 1989 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател
Методи Зврцинов, с. р.

1320.
Врз основа на член 30 точка 3 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ
(„Службен лист на СФРЈ“, 6f). 72/89), Административната
комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 20 декември 1989 година, донесе ОДЛУКА
ЗА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАРАДИ ПОСЕТА НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО ОД
КОЕ ФУНКЦИОНЕРОТ, ОДНОСНО РАКОВОДНИОТ
РАБОТНИК ЖИВЕЕ ОДВОЕНО
1. На функционерот, што го избира или именува Собранието на СФРЈ и на раководниот работник што го назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ, а кој
прима надомест поради одвоен живот од семејството, а
нема'право на бесплатен превоз му припаѓа надомест на
трошоците за превоз четири пати месечно, заради посета
на потесното семејство од кое живее одвоено. 2. Трошоците за превоз се исплатуваат врз основа на
приложените сметки и паѓаат врз товар на наменските
средства на органот во кој функционерот, односно раководниот работник остварува личен доход.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за надоместот на трошоците за превоз заради посета на потесното семејство од кое
функционерот живее одвоено, „Службен лист на СФРЈ“,
бр. 74/87).
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од левиот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 114-48/89-013
20 декември 1989 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

1321.
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја разгледа
актуелната политичко-безбедносна ситуација во земјата.
Основа за расправа беа Ставовите на Претседателството
на СФРЈ за актуелните прашања на состојбата во земјата
и Информацијата на Сојузниот извршен совет за актуелните општествено-политички прашања по повод најавениот митинг во Љублгана и настаните до кои дојде во врска
со тоа. Тргнувајќи од нивната содржина и од расправата
во работните тела на Сојузниот собор и на седницата на
Соборот, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот
собор од 21 декември 1989 година, врз основа на член 137
од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на
СФРЈ, донесе
ЗАКЛУЧОЦИ
1) Сојузниот собор оценува дека политичките и економските судири што се одвиваат во земјата, буењето на
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национализмот и шовинизмот, инсистирањето на посебните интереси и слабеењето на одговорноста на републиките и покраините за развојот на Југославија како целина,
зачестеното кршење на уставноста и законитоста и на човечките права и слободи, го оневозможуваат успешното и
ефикасното решавање на крупните и сложените економски, политички, културни и на другите општествени проблеми; го забаваат и оневозможуваат остварувањето на
единственото општествено определување да се извршат
општествените реформи; го разбиваат единството на стопанското подрачје и на пазарот во Југославија - што со
својата вкупност ги загрозува политичкото и економското
единство на земјата и нејзиниот развој, ја слабее нејзината
економска и политичка сила и меѓународниот углед и положба во светот.
Најавениот митинг во Љубљана и настаните до кои
дојде во врска со тоа ја влошија и онака сложената и тешка политичко-безбедносна ситуација во земјата.
2) Собранието на СФРЈ, на седниците на Соборот
одржани од 18 до 21 декември 1989 година, ги усвои определбите од целосната програма за натамошниот развој на
економската и политичката реформа, чијшто составен дел
е и предлогот на Сојузниот извршен совет со амандмани
да се измени еден дел од одредбите на Уставот на СФРЈ.
Според оцената на Сојузниот собор со тоа се создаваат
значајни економско-системски и политичко-системски
претпоставки со кои се отвора перспектива за позабрзан и
стабилен економски развој, се подобруваат условите за
воспоставување единство на пазарот и за слободно
движење на луѓето, идеите, стоките и парите, за воспоставување на модерна и ефикасна правна држава, за отстранување на пречките за функционирањето на органите на
федерацијата и за отстранување на другите причини што
доведуваа до економски и политички судири во земјата.
Поради тоа доследната и решителна разработка и ефикасното извршување на утврдените реформски определби се
најуспешниот и најсигурен пат за надминување на меѓунационалните и меѓурепубличките судири, неефикасноста на
системот и на негативните појави во земјата врзани со
нив.
3) Сојузниот собор приоритет во своите активности,
во рамките на правата, должностите и одговорностите утврдени со Уставот на СФРЈ, ќе му даде на остварувањето
на клучните правци на развојот на земјата, пред се, на општествената реформа и натамошната демократизација на
општеството, со што ќе се обзебеди граѓанинот да биде основен субјект на политичкиот систем. Соборот посебно ќе
се ангажира врз создавањето услови во стопанскиот и политичкиот систем за решавање на проблемите во маѓунационалните односи, запирањето и соборувањето на инфлацијата, соодветната социјална грижа за материјалната
сигурност на најзагрозените делови од населението и врз
реализацијата на Југословенската програма за Косово.
Најважна задача на Соборот на наредниот период е
подготовката и донесувањето на новиот устав, како услов
и составен дел на сеопфатната и коренита општествена реформа, со што ќе се создадат пошироки основи за демократско и поефикасно решавање на општествените противречности и ќе се отвори перспектива за стабилен и побрз
материјален и општествен развој на земјата. Соборот очекува Претседателството на СФРЈ во што пократок рок да
му достави на Собранието на СФРЈ предлог да се пристапи кон донесување на новиот устав на СФРЈ.
4) Полното единство во целата земја во доследното
остварување и унапредување на утврдената југословенска
политика за Косово е од посебно значење. Со јакнењето на
функционирањето на правната држава, со мерките и активностите на државните органи се создаваат најповолни
услови и општествена клима за ефикасно спроведување на
taa политика. Напоредно со тоа е неопходна и поширока
општествено-политичка акција за остварување на истите
цели и задачи.
5) Сојузниот собор смета дека вистински интерес на
работните луѓи и граѓаните е своите творечки сили и способности да ги насочат кон остварување на целите и задачите на стопанската и општествената реформа, кон подигање на продуктивноста на трудот и поефикасно стопанисување, зашто тоа е најдобра гаранција за подигање на
животниот стандард, за отстранување на незадоволен ата
и причините за социјалните немири.
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Соборот ги повикува сите општествени субјекти, во
согласност со својата посебна и заедничка одговорност не
само за состојбата во своите средини, туку и за состојбата
во земјата во целост, за нејзината иднина и за успешно
спроведување на целосната општествена реформа, веднаш
да ги прекинат дејствијата и активностите со кои се нарушуваат односите утврдени со Уставот на СФРЈ и се загрозуваат уставноста и законитоста, слободите и правата на
работните луѓе и граѓаните, функционирањето на единствениот југословенски пазар и другите основни вредности на социјалистичкото самоуправно општество и меѓусебните разлики во отворен и демократски дијалог успешно да ги разрешуваат и да наоѓаат заеднички решенија. Со
тоа ќе се даде придонес во создавањето на општествена
клима во која може да се води демократски, конструктивен и рамноправен дијалог за секое, па и за најсложено и
најчувствително прашање врз основа на аргументи,без
притисоци, политизација, одолжување и меѓусебни судири. Постојните објективни разлики (економски, културни
и др.) не смеат да бидат повод и изговор за меѓунацио
нални и меѓурепублички судири.
Соборот ги повикува собранијата на СР Србија и на
СР Словенија, во духот на меѓусебно уважување и толеранција, во сопствен и општ југословенски интерес, да
сторат се што е во нивна надлежност за побрзо решавање
на проблемите во меѓусебните односи на двете републики.
6) Сојузниот собор ги обврзува надлежните сојузни
органи и организации, посебно сојузните инспекции и другите контролно-надзорни органи, во рамките на својата
надлежност ефикасно да остваруваат непосреден увид и
континуирано да ја следат состојбата, решително, доследно и законито да ги спречуваат повредите на уставноста и
законитоста, утврдените слободи и права на работните лути и граѓаните и секоја форма на нарушување на единствениот југословенски пазар и спрема оние што тоа^го прават, решително да ги преземаат мерките утврдени со законот.
7) Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на
СФРЈ“.
Собрание на СФРЈ
Бр. 06.2-197/89-069
21 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.
Претседател
на Сојузниот собор,
Водана Глумац-Леваков, с. р.

1322.
Врз основа на член 25 став 5 од Уредбата за стручното образование на работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 26/80), сојузниот секретар за правосудство и
управа пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАМКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ, ИСПИТУВАЧИТЕ И
ЗАПИСНИЧАРОТ ЗА РАБОТА ВО КОМИСИЈАТА ЗА
СТРУЧЕН ИСПИТ НА ПРИПРАВНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И
ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 1
Во Правилникот за рамките за утврдување на височината на надоместот на претседателот, членовите, испитувачите и записничарот за работа во комисијата за стручен
испит на приправниците и работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 2/82) во член 1 зборовите: „претходното полугодие“ се заменуваат со зборовите: „претходниот
месец“.
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Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 01-400/1
18 декември 1989 година
Белград
Сојузен секретар
за правосудство и управа,
д-р Владо Камбовски, с. р.

1323.
Врз основа на член 81 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за енергетика и
индустрија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ
НА ГОРИВОТО ЗА МЛАЗНИ МОТОРИ
Член 1
Во Правилникот за квалитетот на горивото за млазни мотори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/82), во член 3
точка 1 алинеја 3 бројот: „50" се заменува со бројот: „48".
- Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 07-93/235
26 октомври 1989 година
Белград
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стор за безбедно минување на другиот брод и мора, при
преземањето на дејствијата да води во целост сметка и за
постапките што би следеле врз основа на правилата за
пловидба и маневрирање.
Ако два брода се приближуваат еден кон друг, така
што да постои опасност од судир, бродот чие минување не
смее да се попречува е должен да се придржува кон правилата за. пловидба и маневрирање.".
Член 3
Во член 10 став 1 зборовите: „Меѓувладината поморска советодавна организација (1МСО)" се заменуваат со
зборовите: „Меѓународната поморска организација (IMO)
и не го ослободуваат ниту еден брод од обврската пропишана со правилата за пловидба и маневрирање.".
Ставот 3 се менува и гласи:
„Бродот мора да избегнува, колку што е тоа можно,
пресечување на пловндбеннте патишта, но ако на тоа е
приморан - мора да ги пресечува што е можно повеќе под
прав агол во однос на општата насока на текот на пловидбата.".,
Член 4
Во член 37 став 1 во точка 14, на крајот ,точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 15, која гласи:
„15) одобрени сигнали емитувани со системите за радиоврска".
Член 5
Во член 46 ст. 1 и 2 зборовите: „500 до 5.000" се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2,000.000".
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. В/02-5683/2
5 декември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Адамовиќ, с. р.

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Јоже Слона?, с. р.

1325.

1324.
Врз основа на член 1036 став 2 точка 5 од Законот за
поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ НА МОРЕ
Член 1
Во Правилникот за избегнување судири на море
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 25/85), во член 3 став
1 точката 8 се менува и гласи:
„8) брод што е ограничен со своето газалиште е брод
на механички погон што поради своето газалиште, во однос на расположливата длабочина и широчина на пловниот пат, е битно ограничен во можноста за промена на курсот по кој плови.".
Член 2
Во член 8 се додаваат ст. 6, 7 и 8, кои гласат:
„Бродот кој е должен да не го попречува минувањето
или безбедното минување на друг брод мора, кога околностите на случајот бараат, навремено да преземе дејствија со кои се создава доволно воден простор за безбедно
минување на другиот брод.
Бродот од став 6 на овој член, ако му се приближува
на друг брод така што да постои опасност од судир, не се
ослободува од в е р с к а т а да создава доволен воден про-

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88),директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАДМИУМ
Член !
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за кадмиум што го има следниот назив и ознака:
Кадмнум. Технички услови
JUS С.Е 1.300
Член 2
Југословенскиот стандард од член I на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кадмиум што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи југословенскиот стандард што го има
следниот назив и ознака:
Кадмиум во блок и во други сурови
форми
JUS С.Е 1.300
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донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на обоените метали („Службен лист на ФНРЈ", бр.
7/63).
Член 5
Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/226
26 октомври 1989 година
Белград
Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамови^, с. р.

1326.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЗГАВИ
ЛЕЖИШТА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за лизгави лежишта што ги имаат следните називи и ознаки:
'
1) Лизгави лежишта. Пречници на
JUS М.С3.320
вратилата на едноделни чаури
2) Лизгави лежишта. Чаури свиткани
од лента. Мери , толеранции и методи на
JUS М.С3.345
контрола
3) Лизгави лежишта. Танкоѕидни полутки на радијално-аксијални лежишта.
Мери, толеранции и методи на контрола.
JUS М.С3.347
4) Лизгави лежишта. Прстенести аксијални лежишта. Форма, мери и толеран.'Ции
JUS М.С3.355
5) Лизгави лежишта. Полупрстенести аксијални лежишта. Карактеристики и
толеранции
JUS М.С3.356
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се сотавен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник“ се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
лизгави лежишта што ќе се произведат односно увезат од
денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/227
26 октомври 1989 година
Белград
Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1327.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандрадизација пропишува
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ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛИЧНИ ЗАш т е т н и СРЕДСТВА
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за лични заштитни средства што го има следниот назив и ознака:
Лични заштитни средства. Шлем за
пожарникари. Измени
JUS Z.B 1.400/1
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на лични
заштитни средства што ќе се произведат односно увезат
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/229 „
26 октомври 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамови^, с. р.

1328.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ
АЛАТКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за машини алатки што ги имаат следните називи и ознаки:
1) Машини алатки. Жлебни споеви
со прави станици со 4 жлеба. Внатрешно
налегнување, Форма и мери
JUS М.С 1.440
2) Машини алатки. Жлебни споеви
со прави страници со 6 жлебови. ВнатJUS М.С 1.441
решно налегнување. Форма и мери
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник 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 два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/230
26 октомври 1989 година
Белград

Заменик на дирекротот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовнќ, с. р.

Петок, 22 декември 1989
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1329.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКОМУИИКАЦИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за радиокомуннкации што ги имаат следните
називи и ознаки:
1) Радиокомуникации. Приемни антени за телевизиски и радиофонски радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од
30 MHz до 1000 MHz. Термини, дефиниции и битни карактеристики
JUSN.N6.501
2) Раднокомуникации. Приемни антени за телевизиски и радиофонски радиодифузни емисии во фреквенција опсег од
30 MHz до 1000 MHz Методи на мерење
на електричните карактеристики
JUS N.N6.502
3) Радиокомуникации. Приемни антени за телевизиски и радиофонски радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од
30 MHz до 1000 MHz. Механички карактеристики и влијание па околината
JUS N.N6.503
4) Радиокомуннкации. Приемни антени за телевизиски и радиофонски радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од
30 MHz до 1000 MHz. Гранични вредности за електричните и механичките карактеристики
JUS N.N6.504
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација,
Член 3
Југословенските стандарди од член I на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на радиокомуникашш од денот на влегувањето во сила на овој
правилник,
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за приемни антени за телевизиски и радиодифузни
емисии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/81),
Член 5
Овој правилник влегува во сила до истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр, 07-93/231
26 октомври 1989 година
Белград
Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамови^, с. р.

;ззо,

стандард за механички лизгави затиначи што го има следниот назив и ознака:
Механички лизгави затиначи. Мери
на вградување, материјал и означување JUS М.С4.200
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во пбсебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на механички лизгави затиначи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/233
26 октомври 1989 година
Белград
Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамови^, с. р.

1331.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува
П Р А В И Л Н И К
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАТПИСНИ
ПЛОЧКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за натписни плочки што го има следниот назив и
ознака:
Натписни плочки, Форма и мери. JUS А.A3.001
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на“ натписни плочки од денот на влегувањето во сила на овој
правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/232
26 октомври 1989 година
Белград

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува
ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕХАНИЧКИ ЛИЗГАНИ ЗАТИНАЧИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот

Број 84 - Страна 2045

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамови^, с. р.

1332.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88),дијзекторот на Сојузниот за,вод за стандардизација пропишува

Страна 2096 - Број 84
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ПРАВИЛНИК
ЗА

Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И ЗА Т Р А Н С П О Р Т Е Р И И М А Ш И Н И ЗА О Т К О П У В А Њ Е Н А
ЈАГЛЕН

Член 1
Со овојправилник се пропишуваат југословенските
стандарди за транспортери и машини за откопување на
јаглен што ги имаат следните називи и ознаки:
1) Високоотпорни синџири за транспортери и машини за откопување на јаглен
JUS С.Н4.200
2) СПОЈНИЦА за високоотпорни синџири за транспортери
JUS С.Н4.201
3) Гребла за двосинџирни транспортери
JUS С.Н4.210
4) Погонски синџирник за двосинџирни греблести транспортери
JUSC.H4.220
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
транспортери и машини за откопување на јаглен 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 Решението за југословенските стандарди од областа на рудничкнот транспорт („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 35/71).
Член 5
OBOI правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/228
26 октомври 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамови^, с. р.

Социјалистичка Федеративна
Република Југославија
СР Босна и Херцеговина
СР Македонија
СР Словенија
СР Србија
САП Војводина
САП Косово
СР Хрватска
СР Црна Гора

Петок, 22 декември 1989
Динари
9,891.507
8,189.330
6,675.244
14,796.878
9,322.763
10,374.252
5,774.870
10,278.499
7,341.848

Бр. 2826/1
18 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Координациониот одбор,
д-р Марјан Рожнч, с. р.

1334.
Врз основа на член 24 став 1 од Уредбата за канцелариското работење на сојузните органи на управата и на
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр.
34/89), сојузниот секретар за правосудство и управа пропишува
УПАТСТВО
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
1. Одредбите на ова упатство се применуваат на канцелариското работење на сојузните органи на управата и
на сојузните организации, како и на други сојузни органи
и организации ако со други прописи или општи акти на
тие органи односно организации (член 1 став 4 од Уредбата за канцелариското работење на сојузните органи на управата и на сојузните организации - во натамошниот текст: Уредбата) не е уредено поинаку.
Ако за определен број сојузни органи на управата и
сојузни организации е формирана заедничка стручна и
техничка служба за прием, евидентирање, внатрешна циркулација, експедирање на пошта, средување и чување на
архивски материјал и документација и ако определен сојузен орган на управата односно сојузна организација и доверила на таа служба сојузниот орган на управата односно сојузната организација и споменатата служба да уредуваат кои работи ќе ги врши таа служба и на кој начин.
И. ПРИМАЊЕ И ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА ПОШТАТА

1333.
Врз основа на член 6 од Општествениот договор за
измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот' во
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациониот
одбор за следње на спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на
доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југослаивја, објавува
ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ АВГУСТ-ОКТОМВРИ 1989
ГОДИНА
1. Просечниот личен доход по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југослаивја, на републиките и автономните покраини за периодот август-октомври 1989 година изнесува:

Примање на поштата
2. Примање на поштата (акти, поднесоци, парични
писма, писма, пакети, телеграми и др.) во сојузен орган на
управата односно во сојузна организација се врши, по
правило, во писарницата.
По исклучок, за внатрешните организациони единици на Сојузниот орган на управата или на сојузната организација што водат посебен деловодник, функционерот
кој раководи со тој сојузен орган на управата или сојузна
организација односно определен работник кој е овластен
да раководи со работата на администрацијата, може да
определи поштата испратена до тие единици да се прима
во нивните посебни писарници.
3. Поштата, по правило, се прима во редовното работно време, а ја прима определен работник на писарницата. По редовното работно време, како и во деновите кога не се работи^ поштата ја прима дежурниот работник,
ако постои служба на дежурство во сојузниот орган на управата односно во сојузната организација.
4. Работникот што ја прима поштата непосредно од
странката (член бб став 1 од Законот за општата управна
постапка) не смее да го одбие приемот ако поштата му е
испратена на сојузниот орган на управата или на сојузната организација, освен ако поднесокот е нетаксиран или
недоволно таксиран, а подлежи на плаќање такса (точка
19 од Упатството).

Петок, 22 декември 1989
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5. Ако актот односно поднесокот има некој формален
недостаток (на пример нема печат, не е потпишан, нема
прилози наведени во текстот, нема адреса на странката и
сл.), работникот определен за примање на поштата ќе ја
предупреди странката на тој недостаток и ќе и објасни како да ги отстрани. Ако странката и покрај предупредувањето, бара да се прими актот (поднесокот), работникот
определен за примање на поштата ќе го прими таквиот
акт (поднесок), со тоа што на него ќе стави забелешка за
предупредувањето дека актот односно поднесокот содржи
формален недостаток.
Ако сојузниот орган на управата или сојузната организација не е надлежна за прием на поштата, работникот
определен за примање на поштата ќе го предупреди на
тоа подносителот и ќе го упати до надлежниот орган. Ако
подносителот и покрај тоа бара неговиот поднесок да се
прими, определениот работник на сојузниот орган на управата или на сојузната организација ќе го прими тој поднесок односно усно соопштение, со тоа што на него ќе стави забелешка за предупредувањето (член бб став 3 од Законот за општата управна постапка).
6. На барање од странката која лично го предава актот (поднесокот) мора да се издаде потврда за приемот, со
ставање отпечаток на приемниот штембил во кој се внесува датумот на предавањето и бројот под кој актот (поднесокот), со евентуалните прилози, е заведен во деловодникот и вредноста на таксата. Потврдата ја потпишува работникот што го примил актот (поднесокот).
При приемот на актот (поднесокот) по кој се решава
во управна постапка, странката задолжително се известува за законскиот рок во кој нејзиното барање ќе биде решено.
7. Примањето на поштата од друг орган или организација, што тие органи односно организации ја доставуваат преку доставувач (курир), се потврдува со ставање датум и читлив потпис во доставната книга, на доставницата, на повратницата или на копијата на актот (поднесокот) чиј оригинал се прима. Освен датумот и потписот, на
доставницата, повратницата или на копијата на актот се
става и службен печат на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација.
Покрај податоците од став 1 на оваа точка, се става.н
времето на приемот (час, минута) во сите случаи кога е
тоа со прописите предвидено или кога тоа ќе го определи
надлежниот функционер. Тој податок треба да се прибележи и на примениот акт односно на неговиот плик, ако
работникот што го примил тој акт не е овластен и да го
отвори.
8. Примањето на поштата, која на сојузните органи
на управата и на сојузните организации им се доставува
преку поштенската служба, како и подигањето на поштата
од поштенскиот преградок, се врши според важечките
прописи.
При примањето односно подигањето на поштата, овластениот работник he смее да подигне пратка на која е
означена вредноста, како ни препорачана пратка, ако утврди дека е оштетена. Во тој случај, тој мора да бара од
поштоносецот односно од надлежната единица на поштенската служба состојбата и содржината на пратката
комисиски да се утврдат и дури потоа ќе ја преземе пратката со записник за комисискиот наод.
9. Пратките примени во врска со лицитација, конкурс
и сл. не се отвараат, туку само на пликот се става датумот
и времето (час и минута) на приемот.
Одговорниот работник на сојузниот орган на управата или на сојузната организација е должен претходно да ја
предупреди писарницата дека пратките што во смисла на
став 1 од оваа точка се очекуваат, не смеат да се отвораат.
10. Ако работникот што ја прима поштата, не е овластен и да ја отвора, е должен веднаш по приемот да му
ја предаде на работникот што е овластен за нејзиното отворање.
Обичните пратки се предаваат непосредно, а препорачаните пратки, паричните писма и друга пошта чиј прием писмено му се потврдува на подносителот - преку книгата на примената пошта (Образец бр. 7).
Отворање и прегледување на поштата
11. Обичната пошта примена во затворени пликови ја
отвора определен работник на писарницата.
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Тајната, доверливата и строго доверливата пошта ја
отвора функционерот што раководи со сојузниот орган на
управата односно со сојузната организација или работникот што за тоа писмено е овластен. Таквата пошта писарницата му ја врачува на функционерот односно на овластениот работник преку книгата на примената пошта - неотворени.
Паричните писма и другите вредносни пратки ги отвора работникот одговорен за материјално-финаксиското
работење односно друг работник што за тоа е определен,
ако не е пропишано поинаку.
Пратките примени во врска со распишани лицитации, конкурсн,и сл. ги отвора посебна определена комисија, ако не е пропишано поинаку.
Во сојузниот орган на управата односно во сојузната
организација во која постои служба за дежурство, телеграмите и другата итна пошта примена по работното време
ги отвора дежурниот работник. Ако поштата е од тајна
или од доверлива природа, дежурниот работник ја отвора
поштата само ако за тоа посебно е овластен.
12. Работникот што ја отвора поштата ќе ги отвори,
по правило, и пратките на кои под насловот на сојузниот
орган на управата или на сојузната организација е назначено името на службеното лице на кое испраќачот му се
обрнува.
Ако на пратката под насловот на сојузниот орган на
управата или на сојузната организација е назначено името
на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, ќе се постапи на
начинот наведен во став 1 на оваа точка, освен ако функционерот не определи таквите пратки да му се предаваат
неотворени. Таквите пратки треба да му се предаваат со
потпис, преку книгата на примената пошта, на функционерот односно на работникот што тој за тоа ќе го определи.
13. При отворањето на пликовите треба да се внимава да не се оштети нивната содржина, прилозите од разни
акти (поднесоци) да не се измешаат, некој акт или прилог
да не остане во пликот и сл. Особено треба да се провери
дали броевите на актите што се напишани на пликот се
согласуваат со броевите на примените акти. Ако некој од
актите означени на пликот недостига, или ако се примени
само прилози без придружен акт (поднесок), или не се гледа кој е испраќачот, тоа ќе се утврди со службена белешка
кон која ќе се приложи и пликот. Во сите случаи во кои е
тоа можно, писарницата е должна за тоа веднаш да го извести испраќачот.
Кон примениот акт или поднесок треба да се приложи пликот во сите случаи кога датумот на предавањето
на поштата може да биде од значење за сметање на роковите (на пример: жалби, конкурси и сл.), или кога од самиот поднесок не може да се утврди местото од каде е испратен или името на подносителот, а тие податоци се означени на пликот.
Ако во еден плик пристигнале повеќе акти кон кои би
требало да се приложи пликот, пликот ќе се приложи кон
еден од тие акти. На другите акти ќе се стави бројот на деловодникот под кој е заведен актот кон кој е приложен
пликот.
14. Ако пликовите со препорачана пратка, и обвивките на пакети и други пратки се примени оштетени, а постои сомневање во неовластено или злонамерно отворање, пред отворањето треба во присуство на уште двајца
работници за тоа да се состави краток записник, во кој ќе
се наведе видот и обемот на оштетувањето и дали и што
недостига во пристигнатата пратка.
15. Недостатоците и неправилностите утврдени при
отворањето на поштата треба да се констатираат со кратка белешка која се става непосредно до отпечатокот на
приемниот штембил. На пример, ако на актот му недостигаат прилози, ќе се стави: „Примено без прилози“, а ако
му недостигаат само одделни прилози треба да се наведат
нивните називи и сл.
\ Ако во пликот се најде акт адресиран на друг орган
или лице, на таквиот плик ќе се стави белешка (на пример:
„Погрешно доставен“), а потоа на најпогоден начин (преку курир или преку пошта) му се доставува на оној на кого
му е упатен. Таквите акти не се заведуваат во деловодникот.
Белешките од ст. 1 и 2 на оваа точка ги датира и ги
потпишува работникот што ја прегледува поштата. Под
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белешката од став 2 на оваа точка се става и службен печат на сојузниот орган на управата или на сојузната организација.
16. Ако при отворањето на поштата се утврди дека
кон актот се приложени пари или некоја друга вредност,
на примениот акт со кратка белешка треба да се констатира нивниот вид и износ. Тие вредности, по заведувањето
на актот во деловодникот, ќе му се предадат на работникот одговорен за материјално-фикзнсиското работење, со
потпис на самиот акт.
17. Ако кон актот е приложена доставница, на неа
приемот се потврдува со датум, потпис и службен печат и
веднаш му се враќа на испраќачот.
Постапка со акт? што подлежат на таксиран
18. Работникот што ја прима поштата непосредно од
странката, односно што ја прегледува поштата примена
преку поштенската служба, е должен да води сметка особено за следното: кои акти и исправи подлежат на таксирани, колкава е височината на таксата предвидена за одделни видови акти, исправи и сл., во кои случаи, постои
законски основ за ослободување од плаќање такса и др.
Со иетаксираните или недоволно таксираните акти и
нивните прилози, како и со актите и нивните прилози на
кои ќе се утврдат неисправности во таксирањето, лепењето или поништувањето на таксените марки, треба да се
постапи според важечките прописи за административните
такси за работата на сојузните органи.
19. Ако при прегледувањето на поштата примена
преку поштенската служба се утврди дека поднесокот не е
таксиранЈши е недоволно таксиран, тоа ќе се констатира
со кратка белешка која се става покрај отпечатокот на
приемниот штембил, а одговорниот работник на писарницата ќе ја извести странката во определен рок да достави
соодветна вредност на таксата.
Ако поднесокот е ослободен од плаќање такса според
прописите за административните такси за работата на сојузните органи, одговорниот работник тоа ќе го констатира со кратка службена белешка, со наведување на прописот во кој се предвидува ослободување.
Приемен штембил
20. По завршениот преглед, работникот што ја отвора и ја прегледува примената пошта става отпечаток на
приемниот штембил (Образец бр. 1) на секој примен акт
(поднесок), кој ќе биде заведен во деловодникот или во
други книги за евиденција.
Отпечатокот на приемниот штембил се става, по правило, во горниот десен агол на првата страна. Ако туха нема доволно место, отпечатокот, на приемниот штембил
треба да се стави на друго погодно место на првата страна, водејќи при тоа сметка текстот на поднесокот да остане наполно читлив и разбирлив. Ако на предната страна
нема доволно место, отпечатокот на приемниот штембил
треба да се стави на грбот од актот во горниот лев агол.
Ако страните на актот се во целост пополнети со текст,
отпечатокот на приемниот штембил се става на парче чиста зарија кое се прицврстува кон актот.
Ако текстот на примениот акт е пишуван во продолжение на некој поранешен акт, приемниот штембил се
става, по правило, десно под текстот на последниот акт
пишуван во продолжение.
Отпечатокот на приемниот штембил не се става на
прилозите на актот.
21. Работникот што ја отвора и ја прегледува поштата, во отпечатокот на штембилот ги запишува следните
податоци, и тоа:
1) во рубриката „Примено“ - датумот на приемот на
актот;
2) во рубриката „Прилози“ - вкупниот број на примените прилози.
Ако прилогот се состои од повеќе листови, треба да
се назначи и бројот на листовите. Пликот што се прилага
кон актот, таксените марки и сл. не се сметаат како прилози;
3) во рубриката „Вредност“ - вкупниот износ на непоништените таксени марки, што се залепени на актот
или приложени кон актот.
Другите ознаки на актите (на пример: врска на броевите и сл.) се забележуваат покрај отпечатокот на приемниот штембил.
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Распоредување на поштата
22. Начинот на распоредување на примената пошта
односно на определувањето на организационата единица
или на работникот на кој актот по заведувањето во деловодникот ќе му биде д а в л е в за работа го утврдува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата
односно сојузната организација со решение.
23. Примената пошта, по правило, ја распоредува работникот што ја отвора и ја прегледува.
По исклучок, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација може
да определи поштата, постојано или повремено да ја распоредуваат и други работници.
24. Актите се распоредуваат со ставање ознака на организационата единица во рубриката „орг. ед." (организациона единица) од приемниот штембил.
Организационите единици се означуваат со арапски
двецифрени броеви, од 01 до 09, потоа 10, И итн. (на пример: 01 - Отсек за општи работи). Ознаката за секоја организациона единица ја утврдува со решение функционерот
кој раководи со сојузниот орган на управата односно со
сојузната организација, на почетокот на годината. Утврдените ознаки не можат да се менуваат во текот на годината, Новооснованите организациони единици се означуваат со наредните броеви.
25. По завршеното распоредување, актите му се предаваат на определен работник на писарницата заради заведување во соодветната основна евиденција.
Телеграмите, актите со определени рокови и други
итни акти се распоредуваат и заведуваат веднаш по приемот.
III. ЗАВЕДУВАЊЕ НА АКТИТЕ (ЗАПИШУВАЊЕ) ВО
ОСНОВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Деловодник
26. Сојузните органи на управата и сојузните организации што водат деловодник како основна евиденција за
примените и распоредените акти и за сопствените акти ги
заведуваат тие акти во деловодникот (образец бр. 3) под
датумот кога се примени. Телеграм?^, актите со опреде^
лени рокови, како и други итни акти се заведуваат во деловодникот пред другите акти и веднаш се доставуваат за
работа.
Ако поради големиот број или од други оправдани
причини актите не можат да се заведат истиот ден кога се
примени, ќе се заведат најдоцна следниот работен ден,
пред заведувањето на новата пошта, и тоа под датумот кога се примени.
27. Во деловодникот не се заведуваат акти и други
пратки за кои според важечките прописи се родат посебни
евиденции (член у став 2 од Уредбата). Во деловодникот
не се заведуваат ниту пратките што не претставуваат
службена преписка (на пример: вратени доставници или
повратници, документација од интерен карактер, службени листови и други весници, разни списанија и брошури,
проспекти и сл).
28. Деловодникот се води по системот на основни
броеви и подброеви во неповрзани свески од 5 до 10 табаци или во облик на книга.
Со основен број се означува предметот, а со подброеви секој примен акт што се однесува на тој предмет, како и
сопствениот акт врз кој се засновува предметот.
Првиот акт од прдметот се заведува под основниот
број и се добива подброј 1, а другите примени акти, што се
однесуваат на тој предмет, се заведуваат под наредните
подброеви.
Начин на заведување на актите во деловодникот
29. Првиот акт со кој започнува некој предмет се заведува во деловодникот на следниот начин;
1) во рубриката 1, во горниот дел, се запишува основниот број на деловодникот;
2) во рубриката 2 се запишува кратка содржина на
предметот. Кратката содржина („Предмет") треба да се
наведе на начинот објаснет во точка 77 на ова упатство;
3) во рубриката 3 се запишува подбројот;
4) во рубриката 4 се запишува датумот на приемот на
актот односно датумот означен на приемниот штембил;
5) во рубриката 5 се запишува називот и седиштето
на испраќачот на актот. Ако актот потекнува од правно
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или физичко лице по некоја нивна лична работа, наместо
нивниот назив, односно име, ќе се запише само зборот:
„странка“. При наведувањето на сопствените акти во оваа
рубрика се става кратенката „еп“;
6) во рубриката 6 се запишува само бројот на примениот акт (туѓ број), а ако тој акт нема број ќе се запише датумот на актот;
7) во рубриката 7 се запишува ознаката на внатрешната организациона единица онака како што е означена во
приемниот штембил.
30. Сите подоцна примени акти што се однесуваат на
ист предмет се заведуваат на тој начин што се пополнуваат само рубриките 3,4, 5,6 и 7 во рамките на истиот основен број, и тоа по оној ред по кој се примени актите.
31. По завршеното заведување, во приемниот штембил во рубриката „Број“, се запишува основниот број под
кој предметот е заведен во деловодникот, како и подбројот под кој актот е заведен во рубриката 3 на деловодникот (на пример: 84/1, додека натамошните акти на истиот
предмет ќе добијат подброеви според редоследот по кој се
заведени во деловодникот, на пример: 184/2, 184/3 итн.).
Ознаката на годината не се става, бидејќи приемниот
штембил веќе го содржи тој податок.
Основниот број и подбројот треба да се запишат со
обичен молив и на секој лист на актот, ако актот се состои
од повеќе листови, и тоа во горниот десен агол. Основниот борј и подбројот треба да се стават и на секој прилог, и
тоа само во горниот десен агол на првата страна од прилогот.
На документите што се работат во варијанти, на
првиот лист на документот, во десниот агол под основниот број се запишува редоследот на варијантите на текстот
(на пример: I варијанта, II варијанта, конечен текст).
32. Ако кај некој основен број се пополнети сите три
места предвидени за подброевите, натамошните подброеви се заведуваат со пренос на основниот број на тој начин
што таквиот основен број повторно се запишува во деловодникот, и тоа под последниот основен број на деловодникот во времето кога се врши преносот. На пример, ако
актот што треба да се заведе како подброј се однесува на
предметот заведен под основниот број 351, а во времето
кога актот треба да се заведе последниот основен број е
1476, во рубриката 1 на деловодникот, под бројот 1476, повторно ќе се запише основниот број 351; во рубриката 2 ќе
се препише кратката содржина на предметот број 351, а
рубриките 3 до 7 ќе се пополнат на начинот наведен во
точка 29 на ова упатство, почнувајќи од подбројот 4. Под
пренесениот основен број 351 се продолжува запишувањето на наредните основни броеви, почнувајќи од бројот
1477.
За да може да се утврди на кое место понатаму се запишуваат подброевите на некој основен број, во долниот
дел на неговата рубрика 1 („Пренос") треба да се стават
основните броеви меѓу кои е продолжено запишувањето
на подброевите. Во примерот од став 1 на оваа точка, во
рубриката „Пренос“ на основниот број 351 ќе се стави бројот 1476/7, што значи дека заведувањето на наредните
броеви се продолжува меѓу основните броеви 1476 и 1477.
При натамошните преноси, основните броеви помеѓу кои
е извршен вториот или следниот пренос, треба да се запишат кај претходниот пренос и кај основниот број под кој
предметот првпат е заведен во деловодникот.
33. Ако за одделни предмети со сигурност може да се
предвиди дека ќе имаат повеќе од три подброја, може однапред да се резервира потребно место за нивното заведување. На пример, ако во врска со предметот број 386/1 се
очекуваат осум подброеви, за нивното заведување може да
се резервира местото предвидено за следните два основни
броја. Во тој случај, во горниот дел на рубриката 1, во кој
инаку би се запишал основниот број 387 односно 388, се
става цртичка (-), а предметот што треба да се заведе под
основниот број 387 ќе се заведе под местото резервирано
за запишување на подброевите на основниот број 386.
34. При заведувањето на првиот акт на секој предмет
(подброј 1) актот се става во посебна обвивка (кошулка) во
.кој подоцна се вложуваат и другите акти од истиот предмет. При врвот на обвивката, од левата страна, се испи“шува ознаката на внатрешната организацона единица и основниот број под кој предметот е заведен во деловодникот
односно во картотеката (на пример: 08-284/1988), а под
тоа - кратка содржина на предметот. Во обвивката, актите
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се редат според датумот на нивниот прием, така што
одозгора да се наоѓа актот што е примен под најнов датум.
35. Сојузните органи на управата и сојузните организации можат за водењето на евиденција за предметите и
актите да користат средства за автоматска и микрографска обработка на податоци. Содржината на автоматизираните евиденции мора да биде во согласност со уредбата и
со упатството.
Начин на запишување на податоците во деловодникот
36. Податоците во деловодникот се запишуваат со
мастило, со читлив ракопис, водејќи сметка за тоа податоците од едната рубрика да не преминуваат во другата рубрика.
За одделни називи можат да се употребуваат кратенки што се општопознати, така што да можат без тешкотии
да се прочитат и разберат.
. Со оглед на потребата од пренесување, не е дозволено основните броеви во деловодникот да се испишуваат
однапред.
Во деловодникот не смеат да се бришат погрешно запишаните зборови или броеви и не смее да се лепи хартија
преку погрешно исполнетите рубрики и сл. Исправките се
вршат со повлекување на тенка линија преку текстовите, а
над тоа се испишува правилниот текст. Исправките во деловодникот ги врши работникот што го води деловодникот и ги заверува со датум и потпис.
Почеток на водење и заклучување на деловодникот
37. На почетокот на секоја година односно од почетокот на водењето на деловодникот, запишувањето на актите во деловодникот започнува со основниот број 1.
38. По завршувањето на тековната година, деловодникот се заклучува со 31 декември.
Деловодникот се заклучува на тој начин што под последниот основен број се става службена белешка за вкупниот број предмети заведени во деловодникот. Оваа белешка се датира и се заверува со службен печат, а ја потпишуваат реботникот што го води деловодникот и неговиот непосреден старешина.
Поврзување на деловодникот
39. По завршувањето на годината деловодникот се
поврзува во една книга или повеќе книги, со тоа што една
книга, по правило, да има најмногу 200 табаци.
На предната страна од првата корица на деловодникот со крупни букви се испишува називот на сојузниот орган на управата или на сојузната организација во која се
водат повеќе деловодници и називот на внатрешната организациона единица која води посебен деловодник. Под
називот се става година, како и првиот и последниот основен број.
Во книгата на деловодникот се поврзува и заверениот
примерок на планот на класифицираните знаци за односната година.
Тајни, доверливи и строго доверливи деловодници
40. Тајните, доверливите и строго доверливите акти
(член 4 ст. 1 и 2 од Уредбата) се заведуваат во таен, доверлив односно строго доверлив деловодник (член 11 став 3
од Уредбата).
Тајниот, доверливиот односно строго доверливиот
деловодник се води на истиот образец и на ист начин како
и обичниот деловодник. Тој деловодник се води во укоричена и заверена книга која може да се користи за повеќе
години, со тоа што секоја година треба посебно да се заклучи.
По заведувањето на тајниот, доверливиот односно
строго доверливиот акт, во приемниот штембил под бројот на деловодникот се става кратенката „Д.Т.", „ВЛ.",
„Дов." односно „Стр.дов".
Во тајниот, доверливиот односно строго доверливиот деловодник треба да се заведе секој акт што е примен
под „Д.Т.", „В.Т.", „Дов." или „Стр. дов." број. Ако предметот што е заведен во обичниот деловодник во текот на
постапката стане таен, доверлив или строго доверлив, ќе
се заведе во соодветниот деловодник, со тоа што тие броеви ќе се поврзат.
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Уписници на предмети од првостепена и второстепена управна постапка
41. Уписниците служат за заведување на управни
предмети и за евидентирање на определени податоци во
работата кај првостепениот и второстепениот орган, и тоа
податоци, значајни како за работата во редовна постапка
така и за работата по вонредни правни лекови.
Актите што се издаваат во рамките на работите на
контролата на мерни инструменти и други технички и
стручно-технички контроли со кои се регистрира или проверува тековната состојба не се сметаат како управни а^ти
и не се внесуваат во уписникот на управните предмети додека против таквите акти не е изјавен приговор односно
жалба.
Кај првостепениот орган се води уписник на предметите од управна постапка (образец бр. 20).
,
Кај второстепениот орган се води уписник на предмет
тнте од управна постапка (образец бр. 21).
42. Предметите во уписникот се заведуваат хронолошки. Покрај редниот број во колоната 1 се запишува и
класификациониот знак од класификацијата на предметите и актите на сојузниот орган. Класификациониот знак се
запишува под цртата повлечена под редниот број (на пример: 23/3465).
Во колоната 2 се запишува датумот на приемот на барањето односно на поведувањето постапка по службена
должност.
Во колоната 3 се запишува презимето и името односно називот и местото на подносителот на барањето. Ако
постапката за решавање е поведена по службена
должност, во оваа колона се става ознаката ПСД.
Во колоната 4 се запишува кратка содржина на барањето на странката односно кратка содржина на предметот
на постапката поведена по службена должност.
Регистар
43. Заради полесно и побрзо пронаоѓање на основниот број на предметот, се води регистар (образец бр. 5).
Регистар не се должни да водат сојузните органи на
управата односно сојузните организации кај кои приемот
на актите, како и преписката во врска со тие акти, е од помал обем, така што бараниот предмет во случај на потреба да може брзо да се најде и без регистар (од деловодникот, со помош на класификационите знаци).
Регистар не се должни да водат сојузните органи на
управата и сојузните организации кои за водење на евиденција за предметите и актите користат средства за автоматска и микрографска обработка на податоците.
44. Во регистарот се запишуваат податоците според
предметот а по потреба, и според испраќачот.
По предметот се запишуваат податоците во регистарот:
1) според почетната буква и презимето на физичкото
лице односно на називот на органот или организацијата
на која се однесува предметот;
2) според почетната буква на зборот што ја означува
суштествената содржина на предметот.
По испраќачот, т.е. по почетната буква на називот на
испраќачот податоците се запишуваат во регистарот ако
тоа го бара специфичноста на работењето на сојузните органи на управата односно на сојузните организации.
45. Регистарот се води во неповрзани табаци кои на
крајот на годината се поврзуваат во книга.
Регистарот може да се води и во облик на картотека,
ако тоа го одобри функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација.
46. Регистарот cie устројува на тој начин што за секоја
буква на азбуката ќе се земе по еден табак од образецот на
регистарот и на него ќе се отсгранат (исечат) буквите кои
се наоѓаат под буквите на кои се однесува табакот. Одделни букви на азбуката кај кои се предвидува поголем број
уписи можат да се расчленат и по самогласките (на пример: ма, ме, ми, итн.). Во горниот дел на образецот во рубриката „Начин на запишување“ се означува начинот на запишувањето на податоците во регистарот, и тоа: или
„Според предметот“ или „Според испраќачот“.
Ако регистарот се води „Според предметот“, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација може да определи запишувањето во регистарот кај иста буква да се врши посеб-
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но според почетната буква на името на физичкото лице
односно на називот на органот или организацијата на која
се однесува предметот, а посебно според почетната буква
на зборот што ја означува суштествената содржина на
предметот. Во тој случај во рубриката „Начин на запишување“ треба да се означи таквиот начин на запишување во
регистарот (на пример: „Според презимето“, „Според називот“ или „Според содржината“).
47. Податоците се запишуваат во регистарот, по правило, од деловодникот, а ако тоа не би било на штета на
експедитивност на работењето - од самиот акт.
48. Запишување на податоците во регистарот „Според предметот“ се врши на следниот начин:
1) во рубриката 1 се запишува со број месецот во кој
предметот е заведен во деловодникот;
2) во рубриката 2 прво се запишува семејното и роденото име на физичкото лице или називот на органот односно на организацијата на која предметот се однесува, а
под тоа се наведува кратка содржина на актот. Ако предметот се однесува на повеќе лица, во регистарот ќе се запише, по потреба, и секое од тие лица.
3) во рубриката 3 се запишува местото (седиштето
односно живеалиштето) на испраќачот;
v
4) во рубриката 4 се запишува основниот број под кој
предметот е заведен во деловодникот.
49. Запишување на податоците во регистарот „Според испраќачот“ се врши на тој начин што во рубриката 2
се внесува називот на испраќачот, во рубриката 4 кратка
содржина на предметот, а во рубриката 6 бројот на примениот акт (туѓ број). Рубриките 1,3 и 5 се пополнуваат како
и соодветните рубрики во регистарот „Според предметот“.
50. При комбиниран начин на водење на регистарот
запишување на податоците во регистарот „Според презимето“ или „Според називот“ се врши на тој начин што-во
рубриката 2 од регистарот се запишува само семејното и
роденото име на физичкото лице односно називот на органот или организацијата на која се однесува актот, во рубриката 3 - нивното живеалиште односно седиште, во рубриката 4 кратка содржина на предметот, а рубриките 1 и 5
се пополнуваат исто како во регистарот „Според предметот“. Запишување на податоците во регистарот „Според
содржината“ се врши на тој начин што рубриките 2 и 3 се
користат за запишување на најважните зборови од
содржината на предметот “на пример: Канцелариско работење), рубриката 4 - за поблизок податок за предметот
(Упатство за примена), а рубриките 1 и 5 се пополнуваат
како и во регистарот „Според презимето“ односно „Според називот“.
Картотека на предметите
51. Сојузните органи на управата и сојузните организации што основната евиденција на предметите ја засноваат врз единствена класификација на предметите односно
на актите по материјата и картотеката, прашањата што се
однесуваат на картотеката на предметите ги уредуваат со
општ акт (со упатство и сл.).
Составен дел на општиот акт на сојузниот орган на
управата односно на сојузната организација за водење на
евиденцијата на предметите според системот на картотека
се класификационите знаци што ги утврдува сојузниот орган на управата или сојузната организација заради класификација на своите предмети по материјата, а другите
податоци од член 10 на Уредбата се утврдуваат со општ
акт на сојузните органи на управата односно на сојузните
организации, во согласност со основните правила за водење на картотека на предметите од ова упатство.
Евиденцијата за актите по системот на картотека се
заснова врз класификацијата на предметите по материјата
што је сочинува содржината на предметите, а класификацијата на предметите се врши врз основа на класификационите знаци.
52. Картотеката на предметите се состои од картички
(образец бр. 13) печатени во две бои, заради разликување
на картичките на стварните предмети (предмети што се
однесуваат на општи прашања) од картичките на личните
предмети (предмети што се однесуваат на определени органи, организации, други правни лица и поединци).
Картотеката на предметите ја сочинуваат и картичките на управната постапка кај првостепениот и второстепениот орган (обрасци бр. 16, 17, 18 и 19).
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Предната страна на картичките на управната постапка е иста како и предната страна на картичките кај другите предмети.
Задната страна на картичката на предметите на управната постапка служи ,за евидентирање на податоците
значајни за роковите и начинот на решавање на тие предмети, посебно кај првостепените, а посебно кај второстепените органи. Начинот на запишување на овие податоци во
картичките е. опишан во точка 108 под 5 и 6 на ова упатство (разведување).
53. Покрај картичките од точка 51 на ова упатство,
картотеката на предметите содржи и бројчени картони на
чија предна страна однапред се отпечатени броевите од 1
до 100, а на задната страна од 101 до 200, кои служат за
обележување и резервирање на броевите за одделни предмети (образец бр. 15).
Ако бројот на предметите во одделни класификациони знаци во текот на годината преминува 200, кон искористениот бројчен картон се припојува нов картон на кој
се допишуваат натамошните броеви, итн.
Сите картички од точка 52 на ова упатство се распоредуваат во картотеката во десет главни групи, зависно од
класнфикациониот знак што го имаат, а секоја главна група на картотеката на предметите има по еден бројчен картон врз основа на кој со броеви од 1 до 200 се нумерираат
предметите што спаѓаат во односната главна група. Во
горниот десен агол на бројчениот картон се запишува класификациониот знак на главната група на која и припаѓа
картонот и годината.
54. Картотеката на предметите содржи, покрај картички и бројчени картони, и преградни картони (меѓати),
кои картичките од една главна група ги издвојуваат од
картичките на друга главна група, или картичките од една
подгрупа од картичките на друга подгрупа, а ако е тоа потребно, се одвојуваат и со букви на азбуката или со други
ознаки.
Секој меѓаш претставува класификациони знак на
главната група, број на групата односно подгрупата, буква на азбуката или друга ознака.
55. Картичките, бројчените картони и преградете
картони (меѓаши) на одделна главна група се средуваат
според следниот редослед: преградните картони (меѓаит), по меѓашите бројчените картони, потоа хронолошки
картичките на стварните предмети што уште не се архивирани, па архивираните предмети, а по тие предмети картичките на личните предмети по азбучен ред. По картичките на личните предмети се средуваат картичките на
предметите од првостепена управна постапка, а веднаш
потоа картичките на предметите од второстепена управна
постапка.
56. По истекот на годината картичките на решените
предмети се издвојуваат во посебна картотека на решените предмети (пасивна) во која картичките се средуваат на
ист начин како и во тековната (активната) картотека. Картичките на решените предмети можат периодично (месечно, тримесечно, полугодишно и сл.) да се издвојуваат во
пасивната картотека.
Бројчените картони можат по истекот на годината да
се издвојат во пасивната картотека само ако сите предмети во определениот класификационен'знак се решени. Во
противно, бројчените картони остануваат во активната
картотека и во наредната година, со тоа што на соодветен
начин се означуваат броевите на нерешените предмети. За
предметите оформени во наредната година се користат
нови бројчени картони (почнувајќи од бројот 1 па натаму).
57. Запишување на податоците (во картотеката се запишуваат само податоците што покажуваат каде определен предмет како целина се наоѓа и чува) на картичката
(образец бр. 13) се врши на следниот начин: при приемот
на првиот акт (предмет), во горниот лев агол на картичката со машина за пишување се запишуваат класификациониот знак, редниот број (кој истовремено се потцртува на
бројчениот картон кај тој класификационен знак) и годината, а на средната линија на заглавието на картичката се
наведува кратка содржина на актот (предметот).
58. Кратката содржина („Предмет") треба да се наведе така што предметот односно прашањето' да биде што
попрецизно и во целост јасно. Притоа треба да се придржуваме кон следните правила:
1) стварните предмети, т.е. предметите што не се однесуваат ниту на физички ниту на правни лица, а ниту на

Број 84 - Страна 2045

определени органи, туку на општи прашања (на сите лица
или на определена категорија лица, на сите граѓани, на сите органи, организации и сл.), се заведуваат така што само
се запишува кратка содржина на прашањето или задачата,
при што треба да се земаат предвид оние зборови што за
содржината на актот се најкарактеристични и називот на
испраќачот односно ознаката „Сл“ ако се во прашање сопствени акти (предмет,и), на пример: „Нацрт на законот за
... - Сојузниот секретаријат за правосудство и управа, Белград“;
2) личните предмети, т.е. предметите што се однесуваат на физички или правни лица односно на определени
органи или организации, се заведуваат така што се наведуваат презимето, името и живеалиштето односно називот и седиштето, како и кратко објаснение на содржината
на актот (на пример: „Петар Петровиќ - Белград, засновање на работен однос, или Архив на Југославија - статут и
сл.").
Ако предметот се однесува на повеќе лица, органи
или организации, во картотеката се запишува само првото
лице и се додаваат зборовите: „и др." (на пример: Јовановиќ Јован и др. од Белград - национализација на зграда), а
во евиденцијата за предметите се отвораат картички и за
другите лица, органи односно организации и се назначува
класифнкацнониот знак и бројот под кој се води картичката на првото лице, орган или организација (на пример:
„кај 437-7/89").
Презимето на лицето односно називот на органот
или организацијата се пишува со големи печатни букви; а
исто така и кога картичката се пополнува со рака.
59. Податоците за движењето на предметите се запишуваат во картичката со рака, и тоа:
1) во колона 1 се запишува местото каде што предметот се наоѓа (ознака на органот, службата, организационата единица или работното место, ознака за роковникот
„Р“, ознака за изворното, решавање на предметот „Иза“ и
ознака за ставање на предметот во архива „а/а");
2) во колона 2 се запишува датумот кога предметот е
предаден односно одложен на местото што е означено во
колона 1. Покрај ознаката за роковникот се става датумот
до кој предметот стои во роковникот;
3) во колона 3 (и евентуално во наредните колони) се
запишуваат податоци што ги објаснуваат податоците од
кол. 1 и 2 (на пример: „ 4-1" ако истиот ден е примен уште
еден акт, датумот на новиот рок во случај на продолжување на рокот, ознаката „Р“ која означува дека предметот е
земен од роковникот пред истекот на рокот и упатен до
организационата единица, како и други податоци што поблиску го објаснуваат движењето и другите специфичности во постапката на обработка на предметот).
60. Уотровната картичка на предметот се користи за
запишување на податоците од точка 59 на ова упатство ед
до завршувањето на работата врз предметот, без оглед ла
годината. Во наредната година треба пред запишувањето
на првиот следен податок за предметот од поранешната
година во колона 2 да се запише прегледно ознаката за таа
година.
Податоците за движењето на предметот се запишуваат прво на левата, а потоа на десната половина од картичката (левата и десната половина ги разграничува точката
над колоната на средината на картичката). На ист начин
се продолжува со запишување и на опачината на картичката (образец број 14). За евидентирање на движењето на
предметот може да се користи цел ред на картичката (сите
шест колони хоризонтално), особено кога тоа го бара природата на предметот.
Ако картичката на предметот е пополнета, запишувањето на податоците продолжува на нова картичка, со тоа
што таа, откако во неа ќе се внесат потребните податоци
(знак, број, година и кратка содржина), се спојува со исполнетата картичка.
61. Дополнително втасаните акти на веќе заведениот
предмет по исклучок можат да се евидентираат на картичката. Во тој случај колона 3 се користи за запишување на
ознаки што укажауваат дека се во прашање дополнително
втасани акти (на пример: „Н" означува нов спис, „Пр" прилог и сл.). Наместо на картичката на предметот, тие
акти можат да се евидентираат на обвивката на предметот, и тоа со наведување на редниот број и кратка
содржина на актот.
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62. Ако за веќе постојниот предмет по грешка се
употреби нова картичка, а грешката не е можно веднаш да
се исправи, запишувањето продолжува на нова картичка,
со тоа што се означува врската меѓу двете картички (на
пример, на старата картичка се запишува „продолжение
032-35/89" и датум, а на новата картичка се запишува „порано 032-18/89 и датум“), а порано отворената картичка и
редниот број на бројчениот картон се поништуваат.
63. Ако за предмет кој се однесува на повеќе класификациони знаци се отворат картички за секој класификацион и знак на кој предметот се однесува, податоците за
движењето на предметот се запишуваат само на една картичка, и тоа со класификациониот знак на кој предметот
претежно се однесува. На другите картички (упагувачки),
во просторот за евидентирање на движењето на предметот, треба за тоа да се запише забелешка (на пример: „види бр. 123-18/89"-ако е актот запишан за стварен предмет
односно „види број 123-18/89 КОСТИЌ“ ако е актот запишан за личен предмет и сл.). За тие картички не се резервира и не се запишува редниот број ниту таквата забелешка
се зема предвид при прикажувањето на состојбата на примените предмети.
На обвивката на предметот или под приемниот
штембил можат да се запишат класнфикационите знаци
на сите упатувачки картички што се отворени во врска со
тој предмет, со цел со картичките на решените предмети
полесно да се издвојат во пасивната картотека упатувачките картички што се отворени во врска со тие предмети.
На ист начин треба да се запишуваат податоците и на
картичките на предметите што се решени заедно.
Обвивка за акти
64. Секој акт со кој почнува нов предмет или досие
треба по заведувањето да се вложи во посебна обвивка (обрасци бр. 22 и 23). На обвивката се запишуваат бројот, го,дината и ознаката на внатрешната организациона единица (можат и иницијалите или името и презимето на обработувачот на предметот), а под тоа - кратка содржина на
предметот односно досието.
Образецот бр. 22 овозможува евиденција според Законот за општата управна постапка кај првостепен орган, а
образецот бр. 23 кај второстепен орган.
На внатрешната страница на обвивката се запишуваат списокот на актите во предметот и упатството на писарницата, а на другата внатрешна страница - податоците
од евиденцијата според Законот за општата управна постапка.
За стварни и лични предмети и за предмети во управна постапка се употребуваат обвивки со различна боја или
со иста боја со ознака на кој вид предмети се однесуваат.
Актите на ист предмет треба да се вложуваат по датум на приемот односно решавањето, така што актот со
најнов датум се наоѓа на врвот.
Актите на предметите што веќе се наоѓаат во внатрешната организациона единица се доставуваат без обвивка. Овие акти ги става во обвивката на соодветниот
предмет референтот веднаш по нивниот прием.
Поврзување на актите
Ј65. Ако во врска со предмет заведен под основен број
во претходната година се прими дополнителен акт, треба
да се заведе во деловодникот односно во картотеката под
нов основен број и да се поврзе тој основен број со основниот број од претходната година.
Основните броеви во деловодникот односно во картотеката се поврзуваат на тој начин што во долниот дел
на рубриката 1 („Пренос") кај порано заведениот предмет
се става оснивниот број и годината на подоцна заведениот
предмет и обратно. По поврзувањето, предметите сочинуваат целина и натаму се водат под последниот основен
број.
бб. На начинот наведен во точка 65 став 2 од ова
упатство основните броеви се поврзуваат и кога се донесува заедничко решение за повеќе предмети што биле заведени во деловодникот односно во картотеката под посебни основни броеви, како и кога дополнителен акт кој се
однесува на предмет заведен под основниот број погрешно ќе се заведе како посебен предмет под нов основен број.
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Попис на актите
67. Пописот на актите (образец бр. 4) се води во форма на табак или книга и служи за заведување на акти од
ист вид кои масовно се примаат, а по кои се води иста постапка (на пример: поднесоци за издавање разни потврди,
уверенија за платен данок, имотна состојба и сл.). За овој
вид акти треба, до правило, на почетокот на годината да
се резервираат првите основни броеви во деловодникот
односно во картотеката. Кај основниот број кај кој подброевите се запишуваат на тој начин, преку хоризонталните линии на рубриката 5 од деловодникот односно на соодветните картички со крупни букви се пишува „Попис на
актите“.
Пописот на актите е составен дел на деловодникот
односно на картотеката.
Ако во врска со акт заведен во пописот на актите се
поведе посебна постапка, таквиот акт треба да се издвои
од пописот на актите, да се заведе во деловодникот односно во картотеката под основниот број и да изврши поврзавање.
Попис на актите може да се води и за одделни видови
предмети во врска со кои во текот на годината се предвидува прием на особено голем број акти.
За кои видови предмети ќе се води попис на актите со
решение определува надлежниот функционер на почетокот на секоја календарска година.
Од пописот на актите на крајот на годината во деловодникот се запишува кај основниот број под кој пописот
на актите е заведен во рубриката 3 односно во картичката,
вкупниот број на актите заведени во текот на таа година
во пописот на актите. Пописите на актите што се наредени по основни броеви се заклучуваат на крајот на годината,се прилагаат кон деловодникот, заедно се поврзуваат и
се архивираат односно се одлагаат по класификациони
знаци заедно со решените предмети.
Здружување на актите
68. Пред доставувањето на актите во работа до внатрешната организациона единица, писарницата мора да
ги здружи со предметот во врска со кој се примени.
Актите се здружуваат на тој начин што врз основа на
податоците од деловодникот односно картотеката се утврдува каде се наоѓа предметот. Предметот мора да се наоѓа или во внатрешната организациона единица што е означена во рубриката 7 при запишувањето на последниот
подброј, или мора да биде разведен или да се наоѓа таму
каде што укажува последната ознака на разводот (рубрика
9). Меѓутоа, ако е последниот подброј заведен под понов
датум (рубрика 8), актот треба да се наоѓа во внатрешната
организациона единица означена во рубриката 7 при заведувањето на последниот подброј.
Ако предметот кому треба да му се придружи нов акт
се наоѓа во работа во внатрешната организациона единица, покрај отпечатокот на приемниот штембил треба да се
стави датумот од кој предметот со наоѓа во таа организациона единица.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ ВО РАБОТА
69. По заведувањето на актите во деловодникот односно во картотеката, сите акти мораат уште истиот ден
да им бидат доставени во работа на надлежните внатрешни организациони единици, а најдоцна веднаш на почетокот на работното време следниот ден.
70. Актите се доставуваат во работа преку интерната
доставна книга (образец бр. 6).
Преку интерната доставна книга се доставуваат во
работа и предметите што се наоѓаат на чување во роковникот на предметите.
Секоја внатрешна организациона единица треба да
има една, а по потреба и повеќе интерни достави и книги.
За кои организациони единици ќе се води интерна доставна книга определува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација
на почетокот на секоја година.
Приемот на актите со својот потпис (рубрика 4) го
потврдува раководителот на внатрешната организациона
единица односно работникот што тој ќе го определи.
71. Раководителот на внатрешната организациона
единица односно определениот работник е должен по при-
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рмот на поштата актите да им ги распореди на одделни
^референти.
Референтите го потврдуваат примањето на актите со
ставање на датум и потпис во рубриките 5 и 6 на интерната доставна книга,
72. Интерната доставна книга редовно се наоѓа на определено место во внатрешната организациона единица, а
мора да и се стави на располагање на писарницата во времето на запишувањето на новата пошта.

V. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА
НА АКТИТЕ

ОБРАБОТКА

Собирање на податоци
73. Ако за решавање на некој предмет е потребно да
се соберат податоци, по можност тие треба да се соберат
истовремено и на најпогоден начин.
Податоците од внатрешните организациони единици
на ист орган се прибавуваат, по правило, по краток пат
(усно, телефонски). За така прибавените податоци се става
белешка на самиот предмет, во која се наведува од кого и
кога се прибавени податоците и потпис на работникот кој
ги прибавил.
Составни делови на актите
74. Ако со посебни прописи не е поинаку определено
(Законот за општата управна постапка и др.), секој акт на
сојузен орган на управата односно на сојузна организација со кој се врши службена преписка со други органи или
организации, како и со физички лица (службен допис) мора да ги содржи следните делови: заглавЈе, назив и адреса
на примачот, кратка содржина на предметот, текст на актот, отпечаток на службениот печат и потпис на овластеното службено лице.
Покрај деловите од став 1 на оваа точка, заради полесно и побрзо ракување, актот на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација треба да ги
содржи и следните податоци, ако постојат: 6poj на телефонот на референтот кој го решавал актот, врска на броевите, ознака на прилогот, како и констатација до кого е актот доставен.,
75. Заглавјето се става во горниот лев агол на актот и
содржи назив и седиште на сојузниот орган на управата
односно на сојузната организација.
Под основниот број се става ознака на внатрешната
организациона единица. Покрај бројот на актот треба да
се означи и годината (на пример: бр. 04-3848/3-1988).
76. Адресата на примачот на актот се состои од целиот назив, односно семејното и роденото име и седиштето
(живеалиштето) на примачот, со назначување на улицата
и бројот (поштенскиот преградок), а по потреба ќе се означи и одреди штето (последна пошта) и републиката односно автономната покраина.
77. Кратка содржина на актот („Предметот") се запишува од левата страна под адресата на примачот, а се составува на следниот начин:
1) актот кој се однесува на физичко лице се означува
со наведување на неговото семејно и родено име и на
живеалиштето, а покрај тоа се наведува предметот на кој
се однесува актот. Семејното име треба да се напише со
покрупни или со печатени букви (на пример: МАРКОВИЌ
Марко, Смедерево, доделување на стан); актот кој се однесува на правно лице се означува со наведување на неговиот назив и седиште, а потоа се наведува предметот на кој
се однесува
актот (на пример: Фабрика за ткаенини „Вука“1, Крањ, административен пренос на недвижност). Ако
актот се однесува на повеќе лица, или ако го поднесуваат
повеќе лица, ќе се запише само првото именувано односно
првото потпишано лице, со додаток „и др. ;
2) актот кој не се однесува ни на физичко ни на правно лице се означува со наведување само на содржината на
предметот за кој се расправа во актот (на пример: „Канцелариско работење, упатство).
78. Под ознаката „Предмет“, заради полесно
шружување, се става:
1) број (ознака) и датум на примениот акт на кој се
одговара („Врска: Ваш бр
од ....');

Број^ —
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2) основен број на деловодникот и датум на порано
испратениот акт, осебено за рекламации или дополнителни пратки („Врска: наш бр
од ...").
79. Текстот на актот мора да биде јасен, краток и читлив. Во текстот можат да се употребуваат само оние кратенки, што се вообичаени и лесно разбирливи. Законите,
уредбите и другите прописи што се наведуваат во актот
по правило треба да се напишат со нивниот цел назив, со
значување на службениот весник (број и година) во кој се
објавени.
80. Службените акти ги потпишува функционерот кој
раководи со сојузниот орган на управата односно сојузната организација, односно раководителот на нивната внатрешна организациона единица, или работникот кој е овластен за тоа. Роденото и семејното име на работникот кој
го потпишува актот се пишува, без загради, непосредно
под ознаката на неговата функција.
81. На секој акт на сојузен орган на управата или на
сојузна организација, што се испраќа, од левата страна се
става потпис на овластеното службено лице, отпечаток на
службениот печат, и тоа така што отпечатокот на печатот
делумно да го зафати текстот на називот и функцијата на
потписиикот на актот.
82. Прилозите што се доставуваат кон актот се означуваат со нивниот вкупен број (на пример: ПРИЛОЗИ: 3),
односно со нивниот назив (на пример: ПРИЛОГ: уверение
за имотната состојба). Оваа ознака се става под крајот на
текстот, од левата страна.
Прилозите на актот мора да бидат наредени по редот
на излагање во актот.
83. На актот се означува начинот на неговото испраќање ако актот не се испраќа по обична пошта (на пример:
„Препорачено", „Со авион“, и сл.). Оваа ознака се става
под крајот на текстот односно под ознаката на прилогот.
84. Констатацијата кому му е доставен актот ќе се назначи на следниот начин:
1) ако акт со иста содржина (распис) им се доставува
на разни органи, организации и др., на самиот акт ќе се назначи кому му е доставен;
2) ако е потребно со содржината на актот во кој е расправен некој предмет, на барање од еден сојузен орган на
управата или сојузна организација, да се запознаат и други заинтересирани сојузни органи на управата или сојузни
организации, тој акт треба да се адресира на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација која
повела постапка за расправање за односниот предмет, а
под текстот да се наведат сите други органи односно организации, заради знаење;
3) ако со едно решение се расправени повеќе предмети заведени во деловодникот под посебни основни броеви,
таквото решение треба да се донесе под последниот основен број, а под текстот да се наведат сите испраќачи (на
пример: Управа за царини - Белград, на бр, 784/1-88 и
сл.).
На начинот наведен во став 1 од оваа точка треба да
се постапи и ако примениот акт се доставува на решавање
до надлежниот орган на управата или организација, па за
тоа се известува испраќачот на актот, заради знаење.
Изработка на акти
85. Актите се изработуваат во потребни број примероци.
По исклучок, актите што не се од особено значење
или поради ненадлежно^ му се отстапуваат на друг орган
или организација, можат да се изработуваат во продолжение на примениот акт без примерок за архивот (изворно решавање).
Преписката меѓу внатрешните организациони единици на ист сојузен орган на управата или на сојузна организација се врши, по правило, во продолжение на примениот
акт.
На актот што се изработува во продолжение на актот, десно од заглавјето, односно над називот на внатрешната организациона единица, се страва зборот: „Изворно“.
Други постапки во вреќа со обработувањето на акти
86. За уверенија, потврди и други акти што се издаваат во голем број примероци со ист основен текст треба да
се користат пропишани обрасци. Наместо обрасци можат
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да се изработат и да се употребуваат гумени штембили со
соодветен текст.
При составувањето на текстот на образецот или
штембилот треба да се води сметка да одговараат на
важечките прописи, да содржат само непоходен текст и да
им ја олеснуваат и поедноставуваат работата на сојузните
органи на управата и на сојузните организации, како и на
странките. Обрасците треба да се печат (умножуваат) само
во старно потребен број.
87. При доставувањето на прописи, инструкции или
други позначајни акти, за кои е потребен доказ дека се навистина примени, треба да се приложи доставница.
Пишување на акта иа машина за пишување
88. Сите акти и други материјали што треба да се пишуваат на машина се предаваат во службата за препис,
ако тоа не го извршил самиот обработувач.
89. Пишување на машина се врши, по правило, на
хартија со еднствен (стандарден) формат. За актите од потрајна вредност треба да се употребува хартија со подобар квалитет. Кратките и едноставни акти (соопштенија,
покани и сл.), ако нивната содржина нема доверлива природа, можат да се пишуваат и на дописница.
90. На еден примерок од препишаниот текст кој останува за архива од левата страна под завршетокот на текстот дактилографот става отпечаток на дактилографскиот
штембил (образец бр. 2) и во него го запишува датумот кога е текстот примен на препишување.
По препишувањето, дактилографот е должен на препишаниот текст да ги исправи сите грешки сторени при
препишувањето и во отпечатокот на дактилографскиот
штембил да го запише датумот кога е завршено препишувањето.
Текстовите на поважните акти и на други материјали
со новните преписи ги срамнуваат, по правило, двајца работници. Тие работници по срамнувањето ставаат во соодветна рубрика дактилографски штембил, датум и свои
потписи. Ако пишувањето е вршено по диктат, точноста
на текстот го заверува обработувачот кој го диктирал текстот.
Подготвувам на акти за потпис
91. На еден примерок од актот подготвен за потпис
на надлежниот функционер кој останува за архивот, потпис става работникот кој го подготвил актот, а по потреба
и другите работници кои учествувале во изработката на
актот. Потписите се ставаат, по правило, под крајот на
текстот, од левата страна.
Враќање на решени предмети во писарницата
92. Сите решени предмети што треба да се испратат,
да се става во архивот (да се архивираат) или да и се отстапат на некоја друга внатрешна организациона единица,
се враќаат во писарницата преку интерната доставна книга. Привремено отстапување на предметот на некоја внатрешна организациона единица заради давање мислења,
податоци и сл., се врши непосредно.
93. На примерокот на актот кој останува за архива и
од лвата страна под крајот на текстот референтите ставаат потребни упатства за писарницата во поглед на натамошната работа. Тие упатства, главно, опфаќаат: начин
на испраќање (препорачано, со авион и сл.), забелешка за
тоа дали актот треба да се испрати до друга внатрешна
организациона единица или да се архивира, да се стави во
роковникот на предмети и сл.
94. Кога е донесено заедничко решение за повеќе посебни предмети референтот е должен во врвот на првата
страница од примерокот кој се задржува за архива, на видно место, да ги напише основните броеви на сите заедно
решени предмети (на пример: „Заедно решени бр. 374/1,
845/1,963/1 и 1236/1").
95. Ако се во прашање предмети на управна постапка, референтот е должен на втората внатрешна страна од
обвивката на актот да даде одговори на поставените прашања односно да заокружи еден од одговорите кој се однесува на роковите и начинот на решавање на предметите.
96. При примањето на предметот преку интерна доставка книга, работникот на писарницата е должен да ја
провери формалната исправност на предметот и на евен-
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туалните недостатоци да го предупреди референтот о^
носно предметот да му го врати на дополнение (на пр
мер: ако адресата не е точна или целосни, ако предмет^"
не е комплетен, ако недостига ознака на кратка!
содржина, врска на бројот, број на прилозите и сл., илг
ако недостигаат упатства за писарницата за натамошна
работа).
97. По завршетокот на постапката, референтот е
должен, на секој акт, пред да 9и го врати на писарницата,
покрај ознаката за архивирање („а/а"), да стави класификациони знак, рок на чувањето од листата на категориите
на регистратурскиот материјал со роковите на чување
(член 14 став 2 од Уредбата), датум и потпис.
VI. ЕКСПЕДИРАЊЕ НА ПОШТАТА
98. Експедирањето на поштата преку поштенската
служба или преку курир, по правило, кај сите сојузни органи на управата и СОЈУЗНИ организации е обединето во централната писарница.
По исклучок, внатрешните организациони единици
што водат посебен деловник, а кон тоа се просторно одвоени, можат самите да ја експедираат својата пошта.
99. Сите отправки преземени во текот на денот, по
правило, се експедираат истиот ден. Отправките примени
по заклучувањето на ексјпедицноните книги, ако не се итни, ќе се експедираат утредента.
На примерокот од отправката што се задржува за архива, во отпечатокот на дактилографскиот штембил (образец бр. 2), се става датум на експедирањето и потпис на
работникот што врши експедирање на поштата.
100. Отправките што истиот ден се испраќаат на иста
адреса се ставаат во еден плик. Ако една од тие отправки
се испраќа препорачено, во заедничкиот плик треба да се
стават и другите отправки што инаку би се експедирале
како обични пратки.
Ако на иста адреса истовремено се експедираат поголем број акти или некои други материјали кои не можат
да се ставаат во плик, треба да се спакуваат и да се експедираат по важечките поштенски прописи.
101. Пликот (обвивката) во КОЈ се експедираат службените акти, треба да содржи, во горниот лев агол на првата
страна, точен назив и поблиска адреса на испраќачот, како
и ознака на сите акти што се наоѓаат во пликот. Називот
на примателот на пратката се испишува со покрупен и
читлив ракопис односно со машина за пишување. Местото (седиштето) на примателот на пратката се испишува со
големи печатени букви, а под тоа се става неговата поблиска адреса (улица и број или бројна поштенскиот преградок), а ако е потребно, и ознака на републиката односно автономната покраина и на последната пошта. Пред
местото (седиштето) на примателот на пратката се става
поштенскиот број.
102. Документите, непоништените марки и други
вредности, како и тајната, доверливата односно строго доверливата пошта, се експедираат препорачено односно во
затворени пликови ако доставувањето се врши преку курир.
Пликовите со таЈни, доверливи односно строго доверливи акти мораат да бидат запечатени или на друг погоден начин обезбедени. Печатењето на пликовите се
врши на тој начин што отправката, пред ставањето во
пликот, се заштитува со парче чиста хартија, а потоа на
грбот од пликот - по средината - се втиснува месингов печат врз растопениот восок. При запечатувањето на пликовите со тајна и со строго доверлива пошта печати се ставаат и на оставките, во секој агол на грбот на пликот.
Доставна книга за поштата
103. Сета пликувана пошта што ќе се експедира преку
поштенската служба се распоредува во три групи: I обични пратки, II - поштенски преградок и III - препорачени пратки, и по тој ред се запишуваат во доставната
книга за поштата (образец бр. 10). Ако за експедирањето
на препорачани пратки постојат посебни експедициони
книги што ги пропишала поштенската служба, треба да се
користат тие книги.
Доставната книга за поштата служи како евиденција
за извршеното експедирање на пратките преку поштенската служба, како и заради правдање на потрошените пари
за поштенските трошоци. За таа цел, секој ден по експели-

Петок,

22 декември 1989

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

^ето на поштата треба да се изврши собирање на вкупдотрошеннте пари за поштарина и тие износи да се затнат во контролникот на поштарината.
:л 104. Внатрешните организациони единици што водат
)себен деловодник, а самите не ја експедираат поштата
/очка 98 став 2), своите отправкн и ги предаваат, преку
доставната книга за поштата, на централната писарница
заради експедирање. Отправките се предаваат непликувани, освен отправките од тајна и доверлива природа. Во тој
случај во доставната книга за поштата се запишуваат хоризонтално преку рубриките 2, 3 и 4 само броевите на отправките што се предаваат, а примањата на тие отправки,
заради експедирање се потврдуваат со ставање датум и
потпис во рубриките 5 и 6 на доставната книга за поштата.
Доставната книга за поштата се користи додека не се
исполнат сите нејзини страни без оглед на годината, со
тоа што се заклучува на крајот на секоја година.
Контролниве на поштарнаата
105. Заради евидентирање и правдање на потрошокот
на поштенските марки, писарницата на секој сојузен орган
на управата односно на секоја сојузна организација води
контролниве на поштарината (образец број 8).
Вкупните износи на потрошените пари на име на поштенските трошоци секојдневно се запишуваат во контролникот на поштарнната. При секое ново требување на
пари за поштарина контролникот на поштарината треба
да се заклучи и заедно со доставната книга за поштата да
му се предаде на работникот одговорен за материјално-финаксиското работење заради контрола и одобрување
на нови износи за поштарина.
Контролникот на поштарината се води во укорнчена
книга со однапред нумерирани страни.
Одредбата на точка 104 став 2 од ова упатство се однесува и на контролникот на поштарината.
Доставна книга за местото
106. Сите акти и други материјали што треба итно да
им се експедираат на други органи или лица на исто место
се запишуваат во доставната книга за местото (образец бр.
9) и се експедираат преку доставувач (курир).
Заради поцелосна евиденција за сите експедирани акти, во доставната книга за местото треба да се запишат и
поканите, како и пратките што на странките ќе им се врачат преку доставница.Во тој случај, преку рубриките 6 и 7
ќе се стават зборовите: „Покана“ или „Со доставница“.
Приемот на пратката странката ќе го потврди само на доставницата.
VII. РАЗВЕДУВАЊЕ НА АКТИТЕ
107. По експедирањето се врши разведување на актите во деловодникот односно во картотеката, во смисла на
упатствата од референтот.
- По исклучок, пред експедирањето треба да се разведат сите акти за кои решението е напишано во нивното
продолжение.
108. Актите се разведуваат на тој начин што во рубриката 8 на деловодникот односно во рубриката 5 на пописот на актите, се запишува датумот на разведувањето, а
во рубриката 9 на деловодникот односно во рубриката 6
на пописот на актите се запишуваат ознаките што ќе овозможат секој акт брзо да се пронајде, и тоа:
1) „а/а" - ако работата по предметот е наполно завршена и тој треба да се стави во архива, се става класификациониот знак и рокот на чувањето од листата на категориите на регистратурскиот материјал со роковите на чувањето (на пример: „а/а"-0108-15 година“). На предметите за кои со листата на категориите на регистратурскиот
материјал со роковите на чувањето е утврдено дека претставуваат архивска граѓа, се става ознаката „Архивска
граѓа“ (на пример: „а/а"-Ш05 - архивска граѓа“).
2) „Р“ (рок) и датум до кога се претпоставува дека по
барањето ќе се постапи или кога предметот треба повторно да се земе во работа (на пример: „Р“ - 15. XII 1989");
3) ако актот и се отстапува на внатрешна организациона единица на ист сојузен орган на управата или на сојузна организација, ќе се стави ознаката на внатрешната организациона единица на која и се отстапува актот;
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4) ако се разведува акт што е решен изворно, треба да
се стави ознаката „Изворно“, а под тоа датум и точен назив и седиште на органот на кој му е експедиран актот.
Датумите и ознаките на разведувањето се запишуваат по хронолошки ред во рубриките 8 и 9 на деловодни?
кот;
5) ако е во прашање разведување на предмет од
првостепена или второстепена управна постапка, на грбот
од картичката, на втората страна од обвивката, Согласно
со нумерацијата на референтот - обработувачот, се заокружува со соодветниот број.
6) ако се во прашање уписници на предмети од управна постапка, разведувањето, согласно со ознаката на референтот на втората внатрешна страна на обвивката, се
врши со запишување на одговор „да“ во соодветната колона. Во колоните што не се од значење за конкретното
евидентирање се става цртичка.
109. По извршеното разведување на актите што треба
да се стават во роковник, архивираат или експедираат, им
се предаваат непосредно на работниците на писарницата
што ги вршат тие работи.
110. По извршеното разведување на актите што треба
да се стават во роковник односно да се архивираат му се
предаваат непосредно на работникот на писарницата што
ги врши тие работи.
VIII. РОКОВНИК НА ПРЕДМЕТИТЕ
111. Предметите за кои е определено во писарницата
да се држат во евиденција до определен рок, се ставаат во
роковникот на предметите.
Роковникот на предметите се состои од фасцикли во
кои се ставаат предметите според датумот на рокот од тековниот месец, наредени по броевите на деловодникот односно по класификационото знаци. За предметите со датуми на роковите од наредните месеци се зема посебна фасцикла „Разни рокови . Сите предмети, без оглед на датумите на роковите, мораат да бидат наредени во фасцикла
по бројот на деловодникот односно по класификациокиот
знак.
Наместо фасцикла, за роковник на предметите можат
да се користат ормани со џрегради.
112. На денот на рокот се земаат од соодветната фасцикла сите предмети и им се предаваат во работа на внатрешните организациони единици преку интерната доставна книга. Ако денот на рокот паѓа во недела или државен
празник, предметите треба да се предадат во работа еден
ден порано.
.
Ако одговорите или дополнителните акти во врска со
некој предмет што се наоѓа во роковникот се примат пред
определениот рок, треба да се здружат и веднаш да и се
достават во работа на внатрешната организациона единица.
113. Роковникот на предметите може да се користи и
како поднесок за навремено вршење на други обврски и
работи што сојузниот орган на управата или сојузна,та организација редовно ги врши во однапред определените рокови (на пример, поднесување на редовни извештаи и сл).
IX. СТАВАЊЕ ВО АРХИВА (АРХИВИРАЊЕ) И ЧУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ
114. Решените предмети и евиденциите за нив се ставаат во архива и се чуваат во неа.
Внатрешните организациони единици што водат посебни деловодници (член 11 став 2 на Уредбата) можат да
држат свршени предмети во својата писарница најдолго
две години, а по кој рок се должни тие предмети, заедно со
соодветните деловодници и со другите помошни книги, да
и ги предадат на понатамошно чување на архивата во состав на централната писарница. За држење на свршените
предмети во посебни писарници на внатрешните организациони единици подолго од две години е потребно посебно одобрение од функционерот кој раководи со сојузниот
орган на управата односно со сојузната организација.
Постапка пред ставањето по архива
115. Пред ставањето во архива треба во секој предмет
по хронолошки ред да се наредат подброевите и прилозите, и тогаш да се провери дали предметот е довршен, дали
во предметот не се наоѓаат некои прилози или документи
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што би требало да им се вратат на странките, дали кон
нив по грешка не се припоени некои други предмети или
нивни делови, итн.
Ако обвивките на пообемннте предмети се оштетени,
предметите треба пред ставањето во архива да се стават
во нови обвивки.
Кл9Сифакацнонез знак
116. Свршените предмети во архивата се редат по
класификациона^ знаци.
Класификационот знак се состои од ознаката на внатрешната организациона единица односно од друг организационен дел или облик кој предметот односно актот го
обработувал и ознаката на материјата во која спаѓа предметот односно актот по својата содржина.
117. Планот на класнфикацноннте знаци го утврдува
на почетокот на секоја година функционерот кој раководи
со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација.
Планот на класификациони^ знаци треба да биде
составен така што да ги опфаќа сите работи од делокругот
на сојузните органи на управата односно на сојузните организации. Работите од делокругот на одделни внатрешни
организациони единици според сродноста се делат на групи, а во рамките на групите се врши натамошна распределба на одделни видови работи. Видовите на работи од
делокругот на внатрешната организациона единица се
обележуваат со двоцнфрени арапски броеви од 01 до 99.
118. Со планот на класификациони^ знаци мораат да
бидат запознаени сите референти, како и работниците на
писарницата.
Класнфикационите знаци во текот на годината не
смеат да се менуваат, но можат да се додаваат нови ако
тоа го бараат промените во организацијата или надлежностите на сојузните органи на управата односно на
Сојузните организации.
Средување к чување на предметите во архивата
119. За секој класификациони знак треба, по правило, во архивата да се предвиди посебна фасцикла (обвивка, корици, кутија) во која ќе се редат предметите по бројот на деловодникот или по почетната буква на називот на
страната. За внатрешните организациони единици што
работат со помал број на акти може да се користи една заедничка фасцикла со посебни обвивки за секој класификациони знак. Секоја фасцикла претставува посебна ркѕгистратурска единица.
120. На регистратурските единици се запишуваат
следните податоци: називот на сојузниот орган на управата однсоно на сојузната организација во чија работа настанал регистратурскиот материјал, годината на настанокот ^^материјалот, класификациониот знак, распонотна
броевите на предметите од основната евиденција и бројот
под кој е запишана регистратуреката единица во пописот
на регистратурскиот материјал и архивската граѓа.
Одделни пообемни предмети можат да се држат и да
се чуваат одвоено, во посебна фасцикла. Покрај податоците од став 1 на оваа точка, на фасциклата треба да се стави
и кратка содржина на предметот. На местото на кое треба
да се неоѓа предметот во редовната фасцикла се става
кратка службена белешка со назначување на местото каде
да се чува предметот.
121. Свршените предмети, деловодниците и другите
евиденции, како и другиот документарен материјал на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација, мораат да се чуваат во средена и безбедна состојба
до предавањето на архивската граѓа на Архивот на Југославија или до уништувањето на безвредниот регистратурски материјал.
%
122. Тајните, доверливите и строго доверливите предмети се средуваат и се чуваат или по бројот на деловодникот или по класификацноннот знак (член 17 став 1 на
Уредбата). Тие предмети се чуваат одвоено од обичните
предмети, на начинот што обезбедува чување на нивната
тајност односно доверливост, по можност во железен орман или во благајна.
Ракуваа со предметите ставени во архива
123. Со предметите ставени во архива ракува определен работник на писарницата.
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Ако предметот ставен во архива треба да се приклучи
кон актите примени по неговото архивирање, тој ќе се издаде без реверс.
Во сите други случаи предметите од архивата се
идзаваат само со реверс. Реверсот треба да содржи: осно^
вен број на предметот, датум на земањето, рок на враќањето и потпис на работникот што го зема предметот, со
ознака на внатрешната организациона единица во која работи. Реверсите се држат во псоебка фасцикла, а по враќањето на предметот реверсот се поништува и му се предава
на работникот.
Решените предмети, по исклучок, можат да се задржат во сојузниот орган на управата или во сојузната организација врз основа на реверсн, но најдолго до истекот
на наредната година. По истекот на тој рок, во органот
односно во организацијата можат да се задржат само оние
предмети што претставуваат документација од подолг интерес за оперативната работа на органот односно на организацијата. Кои предмети имаат подолг интерес за оперативната работа утврдува функционерот кој раководи со
сојузниот орган на управата односно со сојузната организација. За тој вид предмети се издава потврда, која наместо предметот му се предава на архивското депо на чување.
Предметите ставени во архива можат да им се издаваат на други органи на урпавата односно на организации
само по писмено одобрение од надлежниот фукционер на
сојузниот орган на управата односно на сојузната организација во чија архива се чуваат.
Разгледувањето и препишувањето на актите се врши
сообразно со одредбите на Законот за општата управна
постапка.
Издавањето и заверувањето на преписите на акти, документи, потврди и слично на приватни лица им се врши
според важечките прописи.
Попис ѕа регвстратурскдот материјал н архивската граѓа
124. Писарниците на сојузните органи на управата и
на сојузните организации се должни да водат попис на регистратурскиот материјал и на архивската граѓа (во натамошниот текст: попис).
Региетратурскиот материјал и архивската граѓа што
настанале во текот на една година се попишуваат најдоцна до 31 март наредната година.
Пописот се врши по години и класификациони знаци
во образецот бр 11 на следниот начин:
Во рубриката „Реден број на регистратурсхата единица“ се запишуваат, со арапски броеви, од 1 натаму во континуитет, реистратуреките единици: фасцикли, регистратори и книги (на пример: ако во една година имало регистратурски единици од бр. 1 до 65, нумерирањето на регистратуреките единици во наредната година ќе почне од бр.
бб).
Во рубриката „Година на настанувањето“ се запишува годината односно распонот на годините во кој настанале регистратурсхиот материјал и архивската граѓа.
Во рубриката „Класификациони знак“ - се запишува
класификацноннот знак од планот на класификационите
знаци (член 17 став 3 на Уредбата) по редоследот на архивирањето на регистратурскиот материјал и архивската
граѓа во регистрату реката единица.
Во рубриката „Содржина на регистратурската единица“ се запишува краток опис на содржината на регистратурскибт материјал и архивската граѓа по редоследот на
класификационите знаци од рубриката 3 на пописот.
Во рубриката „Од бројот до бројот“ се запишува расцепот на броевите на документите во регисгратурската
единица од основната евиденција на актите и предметите.
Во-рубриката „Сместување - просторија, полица“ се
запишува податокот во која просторија, полица и орман е
сметен регистратурскиот материјал, како и сите промени
во врска со сместувањето.
Во рубриката „Збелешка" се запишуваат податоци во
врска со издвојувањето или примопредавањето на архивската граѓа на Архивот на Југославија и др.
Пред изработката на пописот се утврдува редоследот
на регистратурскиот материјал и на архивската граѓа што
се попишува. Прво се попишуваат книгите на евиденцијата (како посебни регистратурски единици), а потоа регистратуреките единици според планот на класификационите
знаци.
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Препис од пописот сојузните органи на управата и
сојузните организации доставуваат до Архивот на Југославија најдоцна до крајот на наредната година.
Регистратурскиот материјал и архивската граѓа кои
по било кој основ се наоѓаат кај сојузните органи на управата и сојузните организации исто така се запишуваат во
пописот на регистратурскиот материјал и архивската граѓа и преписот од пописот се доставува до Архивот на Југославија во рокот предвиден во претходниот став.
При доставувањето на преписот од пописот до Архивот на Југославија, сојузните органи на управата и сојузните организации на крајот од пописот го запишуваат и
податокот за вкупната количина на регистратурскиот материјал и архивската граѓа изразена во должински метри.
Сите годишни пописи на регистратурасист материјал и на архивската граѓа сојузните органи на управата и
сојузните организации ги чуваат по редоследот како настанале, како единствен попис.
X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
125. Со фотокопираните или на сличен начин репродуцираните материјали и со печатените материјали се постапува на ист начин како и со пишуваните архивски материјали.
Микрофилмовите, магнетофонските ленти, магнетните медиуми што се користат во автоматската обработка
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на податоците и на друг начин забележаниот документарен материјал се чуваат и евидентираат посебно.
126. Службите на документацијата во сојузните органи на управата или во сојузните организации не можат да
земаат за документација оригинали на регистратурскиот
материјал и архивската граѓа од писарницата односно од
архивата. На службите за документација можат да им се
предаваат само вишоците на таквите примероци (ако ги
има) или дополнително составени копии.
127. Обрасците што се отпечатени кон ова упатство
претставуваат негов составен дел.
128. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство
престанува да важи Упатството за организацијата и за начинот на канцелариското работење на сојузните органи на
управата и на сојузните организации („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 40/74).
129. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се
применува од 1 јануари 1990 година.
Бр. 004/4
9 ноември 1989 година
Белград
Сојузен секретар,
за правосудство и управа,
д-р Владо Камбовски, с. р.

ОБРАСЦИ
Образец бр. i
ПРИЕМЕН ШТЕМБИЛ (формат 60 х 20 mm)
(назив и седиште на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација)
-

Примено:
Организациона единица

Број

Прилог

Вредност
Образец бр. 2

ДАКТИЛОГРАФСКИ ШТЕМБИЛ (формат 60 х 25 mm)
Примено
Препишано
Прописи

Датум
Споредено
Експедирано

Образец бр. 3
ДЕЛОВОДНИК (формат 250 х 353 mm)
Основен
број
пренос

Пренос

РАЗВОД

ИСПРАЌАЧ
Датум
ПРЕДМЕТ Подброј на приемот

Презиме и име, односно назив и место

Број и
датум

Организациона
единица

Датум

П

Ознака
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Образец бр. 4

ПОПИС НА АКТИТЕ
(формат 250 х 353 mm)
Организациона
единица

Основен број

Предмет:

ЗАБЕЛЕШКА

РАЗВОД

ИСПРАЌАЧ
Подброј

Датум
на приемот

Презиме и име, односно
назив и место

Број и
датум

Датум

Ознака

1

2

3

4

5

6

7

Образец бр. 5
РЕГИСТАР
(формат 250 х 353 mm)

Предмет испраќач

Месец

А

Начин на запишувањето.
Испраќач - предмет
место
4

3

2

1

Број
на деловодникот
наш

туѓ

5

6

В
Д итн.

Образец бр. б
ИНТЕРНА ДОСТАВНА КНИГА
(формат 210 х 297 mm)
Реден
број
“
4, ,
г
!

ј
3
18
1

1

Датум
на уписот

2

Број
на актот

3

Потврда
на приемот

4

Вратено
на писарницата

Референт
датум

потпис.

датум

потпис

5

6

7

8

ЗАБЕЛЕШКИ

9
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Образец бр. 7

КНИГА НА ПРИМЕНАТА ПОШТА
(формат 210 х 297 mm)

Реден
број
1

Датум
на прие- на актот препорака
мот
2

Потврда па приемот

Испраќач

Број

4

3

презиме и име односно назив

место

Организациона
единица

датум

потпис

5

6

7

8

9

-

(

Образец бр. 8
КОНТРОЛНИК НА ПОШТАРИ НАТА
(формат 148 х 210 mm)
Вредност
Датум

Опис

примено

потрошено

состојба

Заверка

1

2

3

4

5

6

Образец бр. 9
ДОСТАВНА КНИГА ЗА МЕСТОТО
(формат 210 х 297 mm)

'
Потврда на приемот

Примател
Реден
број

Датум
на приемот

Број
на актот

презиме и име, односно
назив

адреса

датум

потпис

1

2

3

4

5

6

7
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Образец бр. 10

ДОСТАВНА КНИГА ЗА ПОШТАТА
(формат 210 х 297 mm)
Примател
Датум на
експедирањето Број на актот

Презиме и име, односно назив

место

Поштарина

Број на препораката

3

4

5

6

2

1
/

Образец бр. 11
ПОПИС НА РЕГИСТРАТУРСКИОТ МАТЕРИЈАЛ И АРХИВСКАТА ГРАЃА
(формат 210 х 297 mm)
Реден бројна
регистратуЈУ"
ската
единица

Година на
настанувањето

Класификациони знак

Содржина
на регистратуреката
единица

Од број до
број

Сместување
просторија
полица

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

Образец бр. 12
КНИГА НА ДЕЖУРСТВОТО
(формат 210 х 297 mm)
Траење
Датум

од

до

Податоци за примената пошта, за телефонските соопштенија и за другите
поважни настани

1

2

3

4

-
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КАРТИЧКА
(формат А-7)

Образец бр. 13

360- 1
89

Јовановиќ Јован
- замена на стан -

03

4/XII

+1

Р

30/XI

15/XII

03

10/XII

Р

од

15/XII

Сојузен секретаријат за финансии

Белград
03

25/XII
1989

а/а 202

4/1

ГРБ НА КАРТИЧКАТА
(формат А-7)

Образец Џ , 14

1
2
1

3
4
5

Образец бр. IS
БРОЈЧЕН КАРТОН
(формат А-7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
IV
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
бб
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Грбот на бројчениот картон содржи броеви од 101 до 200
О б р ш ц бр. Ш
КАРТИЧКА НА УПРАВНАТА ПОСТАПКА КАЈ ПРВОСТЕПЕНИОТ ОРГАН
(формат А-7)
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Образец бр. 17

ГРБ НА КАРТИЧКАТА
(формат А-7)
РОК
ВИД НА ОДЛУКА

а)
б)

УПРАВЕН
СПОР

12 3
123 4

УКИНУВАЊЕ
МЕНУВАЊЕ

ОДЛУКА
ПОЖАЛЕА
III

ИЗВРШУВАЊЕ
ОБНОВА
НА ПОСТАПКАТА

а)
б)

12
12

ОГЛАСУВАЊЕ
НИШТОВНО

12
а) 1 2 3
б) 12

VIII

Образец бр, 18
КАРТИЧКА НА УПРАВНА ПОСТАПКА ПРИ ВТОРОСТЕПЕНИОТ ОРГАН
(формат А-7)

Образец бр. 19
ГРБ НА КАРТИЧКАТА
(формат А-7)

I

РЕШЕНО
ВО РОКОТ

12

V

УКИНУВАЊЕ
МЕНУВАЊЕ

II

ОДЛУКА
ПО ЖАЛБА

1 23 45

VI

УПРАВЕН СПОР

12

III

ПРИЧИНИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЖАЛБАТА

1 23

VII

ОГЛАСЕНО
НИШТОВНО

12

IV

ОБНОВА
НА ПОСТАПКАТА

VIII

ПОНИШТЕНО
УКИНАТО „

б) 1 2 3
а) 1 2

а)
б)

12
12

1 23
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Обвивка на актите - втора внатрешна страна
ЕВИДЕНЦИЈА ПО ЗУП
(ПРВОСТЕПЕНИ ОРГАНИ)
1а РЕШЕНО ВО РОК
1) еден месец
2) два месеца
3) по два месеца
16 ВИД НА ОДЛУКА
1) барање отфрлено
2) барање одбиено
3) барање усвоено
4) постапка запрена
II ОДЛУКА ПО ЖАЛБА
1) жалба отфрлена
2) одлука заменета
III ИЗВРШУВАЊЕ
1) дозволено
2) присилно спроведено
IV ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА
а) одлука за предлог
Ц отфрлен
2) одбиен
3) усвоен
б) одлука по решение
1) потврдено
2) заменето

V УПРАВЕН СПОР
1) решение заменето
2) решние поништено
VI УКИНУВАЊЕ - МЕНУВАЊЕ
а) по барање
1) укинато
/
2) изменето
б) со согласност на странката
1) укинато
2) изменето
VII ОГЛАСЕНО НИШТОВНО
1) по барање
2) по службена должност
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Обвивка на актите - втора внатрешна страна
ЕВИДЕНЦИЈА ПО ЗУП
(ВТОРОСТЕПЕНИ ОРГАНИ)
I РЕШЕНО ВО РОКОТ
1) од член 247 на ЗУП
2) по истекот на законскиот рок
II ОДЛУКА ПО ЖАЛБА
1) отфрлена
2) одбиена
3) усвоена - решение заменето
4) решение поништено
5) решение огласено ништовно
III ПРИЧИНИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЖА- ЛЕАТА
1) повреда на правилата на постапката
2) погрешно или нецелосно утврдена
фактичка состојба
3) погрешна примена на материјалното
право
IV ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА
а) одлука за предлог
1) отфрлен
2) одбиен
3) усвоев
6) одлука за решение
1) потврдено
2) заменето

УКИНУВАЊЕ - МЕНУВАЊЕ
а) на барање од странката
1) укинато
2) изменето
б) со согласност на странката
1) укинато
2) изменето
VI УПРАВЕН СПОР
1) решение изменето
2) решение поништено
VII ОГЛАС Е НО НИШТОВНО
1. по барање од странката
2. по службена должност
VIII ПОНИШТЕНО - УКИНАТО
1. поништено по правото на надзор
2. укинато по правото на надзор
вонредно укинато (член 266 иа„ЗУП)
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1337.

Врз основа на член 206 став 4 и член 251 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76,
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/38, 40/89
и 70/89), во согласност со сојузниот секретар за финансии,
директорот на сојузната управа за царини издава .
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗЛЕГУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ РАБОТНИК ЗАРАДИ СМЕСТУВАЊЕ НА СТОКИ ПОД
ЦАРИНСКИ НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ НАДВОР ОД МЕСТОТО, ОДНОСНО ПРОСТОРИИТЕ ИЛИ
ПРОСТОРИТЕ ВО КОИ ЦАРИНАРНИЦАТА РЕДОВНО ВРШИ ЦАРИНСКИ НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА
СТОКИ
1. Во Наредбата за тарифата на трошоците за излегување на царинскиот работник заради сместување на стоки
под царински надзор и царинење на стоки надвор од местото, односно просториите или просторите во кои царинарницата редовно врши царински надзор и царинење на
стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76, 10/83, 17/87 и
13/88) во точка 2 тав 1 бројот: „5.000" се заменува со бројот: „338.000".
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. Д-1395/2
11 декември 1989 година
В. Д. директор
Белград
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Шшчнќ, с. р.

1336.
Врз основа на член 12 сг. 3, 4 и 5, член 16 и член 80
став 1 точ. 7 и 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), член
4 став 2 и член 5 од Законот за привремените мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат во
1989 година за намените во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр.
71/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА
1.Bo Одлуката за каматните стапки на Народната
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89,
55/89, 74/89, 78/89 и 81/89), точката 4 се брише.
2. Во точка 6 ставот 1 се менува и гласи:
„Каматните стапки на благајничките записи на Народната банка на Југославија се утврдуваат во однос на есконтната стапка на Народната банка на Југославија и
можат да изнесуваат најмногу до 85% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија."
Ставот 3 се менува и гласи:
„Продажбата на благајнички записи во периодот помеѓу две аукции ќе се врши според најниските каматни
стапки по кои Народната банка на Југославија ги продаваше благајничките записи на последната аукција намалени
за стапката на провизија од 0,0625% месечно."
Ставот 4 се брише.
3. Одредбите на точка 2 став 1 од оваа одлука ќе се
применуваат почнувајќи од 1 јануари 1990 година.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 177
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

Врз основа на член 20 и член 80 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ
1. Банката може да користи средства од примарната
емисија ако ги исполнува следните минимални општи услови за кредитната способност:
1) спрема банката да не се преземени мерките од чл.
61 и 67 на Законот за Народната банка на Југославија и за
единсгвеното монетарно работење на народните банки на
републиките и народните банки на автономните покраини;
2) во текот на претходните десет дена да немала втасани а ненаплатени обврски по основ на користени кредити и други пласмани, вклучувајќи и обврски по основ на
аванс по менувачките работи, како и по основ на камати и
надомест спрема народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини повеќе од вкупно
два работни дена;
3) во претходните 30 дена средствата на задолжителната резерва да не ги користела подолго од пет работни
дена непрекинато односно подолго од десет работни дена
со прекини;
4) во претходните 30 дена да не користела средства
над износот на расположивото покритие на својата жиро“сметка во смисла на член 111 од Законот за Службата на
општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87,37/88, 61/88 и 57/89) подолго од вкупно три работни дена;
5) уредно да ги доставува извештаите и податоците
што од неа ги бараат народната банка на републиката, народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со извршувањето на нејзините
обврски.
Како работен ден, во смисла на оваа одлука, не се
смета саботата.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, ор.
19/86, 30/86 и 10/88).
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О бр. 178
20 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
југославија,
ДЗ^ав Влашоваќ, с. р.

1338.
Врз основа на член 13 и член 80 став 1 точка 8 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во врска со чл. 36 до
40 од Законот за хартиите од вредност („Службен лснт на
СФРЈ“, бр. 64/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА
1. Народната банка на Југославија ќе издава благајнички записи што банките можат да ги запишуваат, на начинот' и под условите што се предвидени со оваа одлука.
2. Благајничкиот запис, во смисла на оваа одлука„
содржи: означување дека е благајнички запис, назив и се-
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диште на издавачот на благајничкиот запис, означување
дека благајничкиот запис гласи на доносител, паричен износ на кој гласи благајничкиот запис, означување дека каматата на благајничкиот запис се пресметува по каматната стапка утврдена во посебна одлука што се донесува врз
основа на член 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, место и датум на издавањето и сериски
број на благајничкиот запис, права на имателот на благајничкиот запис и факсимил на потписот на гувернерот на
Народната банка на Југославија.
Благајничките записи, во смисла на оваа одлука, ќе се
издаваат со рок за втасување од еден месец, три месеци,
шест месеци, девет месеци и дванаесет месеци.
I
Вкупната состојба на издадените а неисплатени благајнички записи по оваа одлука може да изнесува најмногу
10.000.000.000.000 динари.
Благајничките записи, во смисла на оваа одлука, ќе се
издаваат во апоени од 1.000.000.000, 2.000.000.000,
5.000.000.000, 20.000.000.000 и 50.000.000.000 динари.
3. Благајничките записи, во смисла на оваа одлука, ќе
им ги продава на банките Народната банка на Југославија
по пат на аукции, што Народната банка на Југославија ги
организира врз основа на одлуки на гувернерот на Народната банка на Југославија.
Со одлуките на гувернерот од став 1 на оваа точка се
утврдуваат поблиските услови за продажба на благајнички записи за секоја одделна аукција, и тоа:
време на аукцијата;
2) вкупните износи на благајничките записи што Народната банка на Југославија ќе ги понуди на одделна аукција, по роковите на втасување;
3) најголемите каматни стапки по кои Народната
банка на Југославија ќе ги пласира благајничките записи
На аукција, во согласност со точка 6 од Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 37/89, 55/89, 74/89, 78/89 и 84/89).
Во периодот меѓу две аукции благајничките записи ќе
ги продава Народната банка на Југославија на меѓубанкарски состанок на Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност и народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини на барање
од банката.
Условите од став 2 под 2) и 3) на оваа одлука се деловна тајна на Народната банка на Југославија и не можат
да им се соопштуваат на други лица.
Благајничките записи купени на аукции и на меѓубанкарски состанок на Пазарот на пари и краткорочни хар- ,
тии од вредност банките ги држат во депо кај Народната
банка на Југославија.
4. Благајничките записи запишани по одредбите на
оваа одлука банките можат да ги пренесуваат на други
банки по основ на купопродажба на тие записи или за намирување на обврските меѓу банките, под условите и на
начинот што имателот на благајничкиот запис ќе ги договори со купувачот на тие записи.
5. Обврските од благајничките записи издадени по одредбите на оваа одлука, по основ на главницата и каматата, ги извршува во рокот за втасување на благајничките
записи Народната банка на Југославија - за записите што
се држат во депо кај Народната банка на Југославија и народните банки на републиките односно народните банки
на автономните покраини - за записите што тие им ги
„продаваат на банките.
6. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила
престанува да важи Одлуката за издавање на благајнички
записи на Народната банка на Југославија („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 37/89, 55/89 и 63/89).
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 179
20 декември 1989 година
Белград
Претсеаател
на Советот на гувернерите
1увернер“
на Народната банка
на Југославија,
Душан Благоевиќ, с. р.

Петок, 22 декември 1989

1339.
Врз основа на член 16 став став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА
НА ЈУГОСЛАВИЈА
1. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија изнесува 23,4% годишно.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се
применува од 1 јанаури 1990 година.
О. бр. 180
20 декември 1989 година
Белград

„
Претседател
ка
Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влашковиќ, с. р.

1340.
Врз основа на член 42 став 2 и член 80 став 1 точка 18
од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 50 И
200 ДИНАРИ
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек
на 3 јануари 1990 година нови банкноти од 50 и 200 динари, со обележјата што се утврдени со Одлуката за издавање и основни обележја на нови банкноти од 50 и 200 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/99).
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 181
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Благоевиќ, с. р.

1341.
Врз основа на член 42 став 2, член 45 и член 80 став 1
точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и
за единственото монетарно работење на народните банки
на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИТЕ ОД
1000 И 5600 ДИНАРИ
1. Народната банка на Југославија од 3 јануари 1990
година до 30 јуни 1990 година ќе ги повлече од оптек:
1) банкнотата од 1000 динари со-датум на издавање
19. XII 1974, 12. VIII 1978 и 4. XI 1981;
2) банкнотата од 5000 динари со датум на издавање 1.
V 1985.
2. Банкнотите од точка 1 на оваа одлука ќе престанат
да бидат законско средство на плаќање на 30 јуни 1990 година.
3. Народната банка на Југославија ќе врши од 1. VII
1990 до 30. IX 1990 замена на банкнотите што врз основа
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на точка 2 од оваа одлука престануваат да бидат законско
средство на плаќање.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 182
20 декември 1989 година
Белград
Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија
Дупиш Златковиќ? с. р.

1342.
Врз основа на член 42 став 2, член 45 и член 80 став 1
точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и
за единственото монетарно работење на народните банки
на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО КАКО ЗАКОНСКО
СРЕДСТВО НА ПЛАЌА,ЊЕ И ЗА ЗАМЕНА НА БАНКНОТИТЕ ОД 100 И 500 ДИНАРИ И НА КОВАНИТЕ
ПАРИ ОД 100 И 200 ДИНАРИ
1. Од 1 јануари 1990 година престануваат да важат како законско средство на плаќање:
1) банкнотите
од 100 динари со датум на издавање од 1. VIII
1965, 12. VIII 1978, 4. XI 1981 и 16. V 1986;
од 500 динари со датум на издавање од 1. VIII
1970, 12. VIII 1978, 4. XI 1981 и 16. V 1986 и
2) кованите пари
.
од 100 динари од издание во 1985, со години на ковање 1985, 1986, 1987 и 1988 и издание во 1988 година со години на ковање 1988 и 1989
од 200 динари изработени од сребро издадени во
1987 година по повод Титовите јубилеи
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на со банкнотата од 500000 динари издадена врз основа на
Одлуката за издавање и за основните обележја на банкнотата од 500000 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр.
49/89).
Новата банкнота од 200 динари во поглед на димензиите, боите, хартијата, цртежот и текстот ќе биде идентична со банкнотата од 2000000 динари издадена врз основа на Одлуката за издавање и за основните обележја на
банкнотата од 2000000 динари („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 47/89).
3. Новите банкноти од 50 и 200 динари ќе се разликуваат од банкнотите издадени врз основа на одлуките од
точка 2 на оваа одлука во следното:
1) што ознаката за вредност „500000" на банкнотата
од 500000 динари ќе се замени со ознаката за вредност:
„50", а ознаката за вредност: „2000000" на банкнотата од
2000000 динари ќе се замени со “ознаката за вредност:
„200" и
2) што на новите банкноти датумот „VIII 1989" ќе се
замени со датумот: „1.1 1990."
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 184
20 декември 1989 година
Белград

1344.

Претседател
на Советот на гувернерите
. гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влашковиќ, с. р.

“

Врз основа на член 42 став 2 и член 80 став 1 точка 18
од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

2. Народната банка на Југославија во периодот од 1
јануари 1990 до 30 јуни 1990 година ќе врши замена на
банкнотите и кованите пари од точка 1 на оваа одлука. Замената на банкнотите и кованите пари од точка 1 на оваа
одлука ќе се врши во согласност со член 9 од Законот за
промена на вредноста на динарот („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 83/89).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ОД 10,
20 И 50 ПАРИ И ОД 1 ДИНАР
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек
на 3 јануари 1990 година ковани пари од 10,20 и 50 пари и
од 1 динар со обележјата што се утврдени со Одлуката за
Издавање и за основните обележја на кованите пари од 10,
20 и 50 пари и од 1,2 и 5 динари („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 84/89).
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 183
20 декември 1989 година
Белград

0 . бр. 185
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија
Душан Влашковиќ, с. р.

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влашковиќ, с. р.

1345.
1343.
Врз основа на член 42 и член 80 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единиственото монетарно работење на народните банки на републик и т е и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89) и на Законот за промена на вредноста на динарот („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 83/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА
НОВИТЕ БАНКНОТИ ОД 50 И 200 ДИНАРИ
1. Народната банка на Југославија ќе издаде нови
банкноти од 50 и 200 динари.
2. Новата банкнота од 50 динари во поглед на димензите, боите, хартијата, цртежот и текстот ќе биде идентич-

Врз основа на член 42 и член 80 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89) и на Законот за промена на вредноста на динарот („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 83/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА
КОВАНИТЕ ПАРИ ОД 10, 20 И 50 ПАРИ И ОД 1, 2 И 5
ДИНАРИ
1. Народната банка на Југославија ќе изда ковани пари од 10, 20 и 50 пари и од 1, 2 и 5 динари.
2. Кованите пари од 10,20 и 50 пари ќе се изработуваат од легура на 85% бакар и 15% цинк, а кованите пари од
1, 2 и 5 динари од легура на 70% бакар, 12% никел и 18%
цинк.
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3. Апоените на кованите пари од точка 1 на оваа одлука ќе ја имаат следната тежина и пречник, и тоа:
1) апоенот од 10 пари - тежина 3,14 грама и пречник
, од 18 милиметри;
2) апоенот од 20 пари - тежина 3,87 грама и пречник
од 20 милиметри;
3) апоенот од 50 пари - тежина 4,68 грама и пречник
од 22 милиметри;
4) апоенот од 1 динар - тежина 5,95 грама и пречник
од 24 милиметри;
5) апоенот од 2 динари - тежина 6,98 грама и пречник
'од 26 милиметри;
6) апоенот од 5 динари - тежина 8,63 грама и пречник
од 28 милиметри.
Допуштено е отстапување од тежината на секое поединечно парче на ковани пари од 5% над или под тежините најдени во став 1 на оваа точка.
4. Изгледот откај лицето на сите апоени на ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината е
грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, околу гр-бот е испишан називот: „СФР Југославија“
со кирилица и латиница, а помеѓу текстот и рамковната
линија се наоѓаат точкички во низа.
5. Изгледот откај опачината на наведените апоени на
ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот:
1) апоените од 10, 20 и 50 пари - во средината е бројчената ознака за вредноста, околу која се испишани зборовите: „пара“ со кирилица и латиница, „пар“ со латиница и
„пари“ со кирилица и ознаката на годината на ковањето, а
помеѓу текстот и рамковната линија се наоѓаат точкички
во низа;
2) апоенот од 1 динар - во средината е бројчената ознака за вредноста, околу која четири пати е испишан зборот: „динар“, наизменично со, кирилица и латиница, и ознаката на годината на ковањето, а помеѓу текстот и рамковната линија се наоѓаат точкички во низа;
3) апоенот од 2 динари - во средината е бројчената
ознака за вредноста, околу која се испишани зборовите:
„линара“ со кирилица и латиница, „динарја" со латиница
и „динари“ со кирилица и ознаката на годината на ковањето, а помеѓу текстот и рамкозната линија се наоѓаат
точкички во низа;
4) апоенот од 5 динари - во средината е бројчената
ознака за вредноста, околу која се испишани зборовите:
,линара“ со кирилица и латиница, „динарјев" со латиница
и „динари“ со кирилица и ознаката на годината на ковањето, а помеѓу текстот и рамковната линија се наоѓаат
точкички во низа.
6) Работ на кованите пари од 10,20 и 50 пари е рамен,
а работ на кованите пари од 1, 2 и 5 динари е обрабен со
- рецки.
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7. Оваа одлука влегува во сила наредениот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 186
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Благоевиќ, с. р.

1346.
Врз основа на точка 17 од Одлуката за враќање на царинските, даночните и други давачки и за другите мерки
за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр.
74/89), Советот на гувернерите донесува
ОДЛУКА
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА
ВРАЌАЊЕТО НА ЦАРИНСКИТЕ, ДАНОЧНИТЕ И
ДРУГИ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИТЕ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ
1. Претпријатијата и други правни лица, како и нивните форми на здружување што вршат стопанска дејност
(во натамошниот текст: претпријатијата), кога ќе ги наплатат девизите по основ на извозот на стоки и услуги
според одредбите од точка 3 на Одлуката за враќање на
царинските, даночните и други давачки и за другите мерки за поттикнување на извозот и ќе ги исполнат другите
пропишани услови, поднесуваат барање за остварување на
правата од таа одлука, на образецот на Барањето за пресметка на враќањето на царинските, даночните и други давачки и за другите мерки за поттикнување на извозот, кој
е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен
дел.
2. Барањето за исправка на барањето од точка 1 на
оваа одлука, претпријатието го поднесува на образецот на
Барањето за исправка на барањето за пресметка на враќањето на царинските, даночните и други давачки и за другите мерки за поттикнување на извозот, кој е отпечатен
кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ“.
О. бр. 187
20 декември 1989 година
Белград
,

на

Претседател
Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Витковиќ, с. р.
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(потпис на работникот
и број на телефонот)
Образец бр. 1705-а изд. НБЈ)

УКАЗИ
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР
I
Се отповикува
Жарко Милутиновиќ од должноста извонреден и
ополномошен амбасадор на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија во Република Заир.

I
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II
Се назначува
Миха Врхунец, досегашен заменик на претседателот
на Републичкиот комитет за меѓународна соработка на
Социјалистичка Република Словенија, за извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Заир.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 52
16 ноември 1989 година
Белград

Број 84 - Страна 2045

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА
РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ
НА ЈУГОСЛАВИЈА ч
Се разрешува Милорад Гончин од должноста директор на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија со 31 декември 1989 година.
Именуваниот, согласно со одредбата на член 249 од
Законот за основите на системот за државната управа и за
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата,
се става на располагање.
С. п. п. бр. 2602
15 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Председател на
Претседателството на СФРЈ,
Јанез Дрновтек, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 19/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ
Се разрешува Бранка Јанковиќ од должноста помошник на секретарот за законодавство на Сојузниот извршен
совет со 30 ноември 1989 година, поради заминување на
друга должност.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Ана-МариЈа Бешкер, порано на
должноста советник за печат, информации и култура во
Амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија во Вашингтон.
С. п. п. бр. 2603
15 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

С. п. п. бр. 2600
24 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став i од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Се разрешува Сретен Алексиќ од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи поради
заминување на друга должност.
С. п. п. бр. 2601
15 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за Музејот на
револуцијата на народите и народностите на Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот извршен
совет донесува

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА
За советник на сојузниот секретар за правосудство и
управа се назначува Љупчо Наумовски, советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.
С. п. п. бр. 2604
55 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за Музејот на
револуцијата на народите и народностите на Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот извршен
совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА
За вршител на должноста директор на Музејот на ре-
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волуцијата на народите и народностите на Југославија се
назначува Ѓорѓи Груичиќ, досегашен началник на Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет.
С. п. п. бр. 2605
15 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковик, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на Системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
, СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА РАЗВОЈ
За советник на сојузниот секретар за развој се назначува д-р Имре Молнар порано советник на претседателот
на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика.
С. п. п. бр. 2623
27 ноември 1989 година
Белград

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗАСТАТИСТИКА
За помошник на директорот на СОЈУЗНИОТ завод за
статистика се назначува Милорад Круниќ,помошник на
директорот на Републичкиот завод за статистика на СР
Србија.
С. п. п. бр. 2606
15 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршев совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за системите на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр.
23/78,21/82, 18/85,37/88, 18/89,40/89 и 71/89), Сојузниот
извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА РАЗВОЈ
За советник на сојузниот секретар за развој се назначува д-р Невен Брант, советник во Републичкиот комитет
за меѓународната соработка на СР Словенија.
С. п. п. бр. 2607
15 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА
За помошник на сојузниот секретар за правосудство
и управа се назначува Томислав Милановиќ, порано помошник на сојузниот секретар за законодавство, правосудство и управа.
С. п. п. бр. 2622
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
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Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА РАЗВОЈ
За советник на сојузниот секретар за развој, се назначува м-р Јања Беч, советник на претседателот на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика.
Г

С. п. п. бр. 2624
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и 72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН
ИНСПЕКТОР
За главен сојузен пазарен инспектор се назначува Сава Веселинов делегат на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.
С. п. п. бр. 2625
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА РАЗВОЈ
За советник на сојузниот секретар за развој, се назна-
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чува д-р Стјепан Здуниќ, научен советник при Економскиот институт во Загреб.
С. п. п. бр. 2626
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА РАЗВОЈ
За советник на сојузниот секретар за развој се назначува Marica Uuina Torres - Dujisin, порано советник на генералниот директор на Републичкиот завод за, општествено планирање на СР Хрватска.
С. п. п. бр. 2627
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Се разрешува Тихомир Микиќ од должноста помошник на директорот на Институтот за безбедност со 30 ноември 1989 година поради заминување на друга должност.
С. п. п. бр. 2628
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ
За советник на сојузниот секретар за сообраќај и врски, се назначува м-р Воислав Миќуновиќ, порано советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и
врски.
С. п. п. бр. 2629
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
?А НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА
ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ
За директор на Сојузната дирекција за стоковни резерви се назначува д-р Милорад Станојевиќ, делегат во
Соборот на републиките и покраините на Собранието на
СФРЈ.
С.п.п. бр. 2630
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 237 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОР НА
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ
За заменик на директорот на Сојузниот завод за цени
се назначува м-р Душанака Стричевиќ, помошник на директорот на тој завод.
С.п.п. бр. 2631
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРГОВИЈА
За помошник на сојузниот секретар за трговија се назначува Војислав Јовановиќ, порано помошник на сојузниот секретар за стопанство.
С.п.п. бр. 2632
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
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РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ
ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
За директор на Сојузниот завод за стандардизација
се назначува Верољуб Танаскових, директор на Секторот
за наменско производство, контрола на квалитетот и стандардизација на Фабриката за кабли „Моша Пијаде“ во
Светозарево.
С.п.п. бр. 2633
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

20 октомври 1989 година, поради заминување на друга
должност.
С.п.п. бр. 2636
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа )и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ИНДУСТРИЈА
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за енергетика - индустрија се назначува Лука Јеловац, порано помошник на Сојузниот секретар за стопанство.
С.п.п. бр. 2634
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за развој се
назначува м-р Софија Вујанац - Боровница, советник на
генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.
С.п.п. бр. 2635
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

g

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Се разрешува д-р Миодраг Трајковиќ, од должноста
помошник на сојузниот секретар за надворешни работи со

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА РАЗВОЈ
За советник на сојузниот секретар за развој, се назначува д-р Миле Његован, советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање.
С.п.п. бр. 2637
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршев совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРГОВИЈА
За помошник на сојузниот секретар за трговија се назначува Боривое Живановиќ, досегашен директор на Сојузната дирекција за стоковни резерви.
С. п. п. бр. 2638
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски се назначува д-р Алојз Бркиќ, секретар на
Здружението на сообраќајот, поморското и врските на
Стопанската комора на Хрватска.
С. п. п. бр. 2639
27 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
,72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ТРГОВИЈА
За советник на сојузниот секретар за трговија, с? назначува д-р Златко Ковачиќ, доцент на Економскиот факултет во Белград.
Именуваниот ќе ја врши оваа должност со една третина од работното време.
С. п. п. бр. 2640
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТРИЈАТ ЗА ТРГОВИЈА
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за трговија
се назначува Лука Новаковиќ помошник на директорот на
Сојузниот завод за цени.
С. п. п. бр. 2641
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИЈА
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за трговија
се назначува д-р Станимир Стаменковски, директор на
Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на
управата и на сојузните организации.
С. п. п. бр. 2642
27 ноември 1989 година
Белград
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РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОН
СЕКРЕТАР ЗА ТРГОВИЈА
За советник на сојузниот секретар за трговија се назначува Мирослава Пауновиќ, порано советник на сојузниот секретар за стопанство.
С. п. п. бр. 2643
27 ноември 1989 година
Белград

ч

Сојузен извршен совет Претседател,
Анте Мирковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ТРГОВИЈА
За советник на сојузниот секретар за трговија се назначува Божидар Тодоровиќ, порано началник на Одделението за правни работи во Сојузниот секретаријат за стопанство.
С. п. п. бр. 2644
27 ноември 1989 годин
Белград
Сојузен извршеа совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ
За советник на директорот на Сојузната управа за царини, се назначува м-р Томе Колевски, порано помошник
на сојузниот секретар за финансии.
С. п. п. бр. 2645
27 ноември 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
СОДРЖИНА:
Страна

Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и
72/89), Сојузниот извршен совет донесува

1305. Закон за системот на општествената контрола на цените
2041
1306. Закон за прометот и располагањето со општествениот капитал
2043
1307. Закон за Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите и за санација на банки1308. Закон за обезбедување средства за основање и
работа на Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите и за санација на банките
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Страна
1309. Закон за санација, стечај и ликвидација па
банките и на другите финансиски организации
2046
1310. Закон за обезбедување средства за делумно
финансирање на програмите за заштита на
социјално загрозеното население и на работниците за чијашто работа престанува потребата поради преструктуирањето на стопанството
2049
1311. Закон за присилно порамнување, стечај и ликвидација
2050
1312. Одлука за подготвување и донесување на планови за периодот од 1991 до 1995 година
2064
1313. Одлука за определување на највисокото ниво
на цените во станбено-комуналната дејност и
највисоките цени во градскиот сообраќај
2065
1314. Одлука за утврдување на височината на регресот за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за
1990 година
2065
1315. Одлука за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ, на функционерите
што ги избира или именува Собранието на
СФРЈ и на раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на
СФРЈ - '
2065
1316. Одлука за износот на надоместот на селидбен и ^ трошоци
2066
1317. Одлука за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на
функционерите што ги избира или именува
Собранието на СФРЈ и на раководните работници што ги назначува надлежното тело на
Собранието на СФРЈ
2066
1318. Одлука за износот на надоместот на име трошоци за погреб
2066
1319. Одлука за условите и начинот на остварување
на правото на делегатите во Собранието на
СФРЈ, на функционерите што ги избира или
именува Собранието на СФРЈ и на раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ на надомест
за користење автомобил во лична сопственост за службени цели
2067
1320. Одлука за надоместот на трошоците за превоз заради посета на потесното семејство од
кое функционерот, односно раководниот работник живее одвоено
2067
1321. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието
на СФРЈ за актуелните прашања на состојбата во земјата
2067
1322. Правилник за измена на Правилникот за рамките за утврдување на височината на надоместот на претседателот, членовите, испитувачите и записничарот за работа во комисијата за
стручен испит на приправниците и работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации
2068
1323. Правилник за измена на Правилникот за квалитетот на горивото за млазни мотори
2069
1324. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за избегнување судири на море
2069
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Страна
1325. Правилник за југословенскиот стандард за
кадмиум
2069
1326. Правилник за југословенските стандарди за
лизгави лежишта
2070
1327. Правилник за југословенскиот стандард за
лични заштитни средства
2070
1328. Правилник за југословенските стандарди за
машини алатки
2070
1329. Правилник за југословенските стандарди за
радиокомуникации
2071
1330. Правилник за југословенскиот стандард за
механички лизгавизатиначи
2071
1331. Правилник за југословенскиот стандард за
катписни плочки
2071
1332. Правилник за југословенските стандарди за
транспортери и машини за откопување на јаглен
2071
1333. Показатели за просечниот месечен чист личен
доход по работник во сгопансгвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во републиките и автономните покраини
за периодот август-октомври 1989 година - 2072
1334. Упатство за организацијата и начинот на канцелариското работење на сојузните органи на
управата и на сојузните организации
2072
1335. Наредба за измена на Наредбата за тарифата
на трошоците за излегување на царинскиот
работник заради сместување на стоки под царински надзор и царинење на стоки надвор од
местото, односно простории или просторите
во кои царинарницата редовно врши царински надзор и царинење на стоки
2093
1336. Одлука за измена на Одлуката за каматните
стапки и за стапките на надоместот на Народната банка на Југославија
2093
1337. Одлука за минималните општи услови на кредитната способност на банките
2093
1338. Одлука за издавање на благајнички записи на
Народната банка на Југославија ^ -г
2093
1339. Одлука за есконтната стапка на4 Народната
банка на Југославија
2094
1340. Одлука за пуштање во оптек на банкноти од
50 и 200 динари
2094
1341. Одлука за повлекување од оптек на банкнотите од 1000 и 5000 динари
' 2094
1342. Одлука за престанок на важењето како законско средство на плаќање и за замена на банкнотите од 100 и 500 динари и на кованите пари од 100 и 200 динари
^
2095
1343. Одлука за издавање и за основните обележја
на новите банкноти од 50 и 200 динари
2095
1344. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари
од 10,20 и 50 пари и од 1 динар
2095
1345. Одлука за издавање и за основните обележја
на кованите пари од 10, 20 и 50 пари и од 1, 2
и 5 динари
2095
1346. Одлука за обрасците на барањето за пресметка на враќањето на царинските, даночните и
други давачки и за другите мерки за поттикнување на извозот
2096
Укази
2098
Назначувања и разрешувања
2099
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