
СЛУЖ 
НА СОЦИЈАЛ И СТ ИЧ К/ 

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

водство 60802-603-21943 

Саб 

БРОЈ 49 ГОД. XLIII 

улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

660. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
КРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИ 

КРЕДИТИ 
Се прогласува Законот за привремени мерки за до-

полнение на Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 
јули 1987 година. 

П бр. 714 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

661. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И 
РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремени мерки за изме-
ни и дополненија на Одлуката за претсметката на прихо-
дите и расходите на курсните разлики по определени 
странски кредити за 1987 година, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 24 јули 1987 година. 

П бр. 739 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. , 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО 

СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Законот за покритие на курсните разлики по 

странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86 и 
31/87) по член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Член 7а 
По исклучок од одредбите на чл. 1, 2, 3 и 6 од овој за-

кон, право на покритие на курсните разлики имаат банки-
те гаранти по странските кредити користени за изградба 
на објектите „Фени“ - Кавадарци, во височина од 100% од 
настанатите курсни разлики од денот на користењето на 
странските кредити до крајот на отплатниот период, и тоа 
по отплатите и каматите намирени спрема странство од 1 
јануари 1987 година.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1987 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за претсметката на приходите и расхо-

дите на курсните разлики по определени странски кредити 
за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 и 
31/87) во точка 1 став 1 бројот: „207,46" се заменува со 
бројот: „216,26". 

Во став 2 во одредбата под 2) бројот: „24,1" се заме-
нува со бројот: „32,90". 

Во точка 2 став 1 бројот: „207,46" се заменува со бро-
јот: „216,26". 

Во став 2 по одредбата под 3) се додава нова одредба, 
која гласи: 

„4) покритие на курсните разлики на банките, врз ос-
нова на член 7а од Законот за покритие на курсните разли-
ки по странските кредити 8,8 м л рд. динари“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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662. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНО-
ЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот из-
нос на средствата за финансирање на Програмата за тех-
ничко-технолошка модернизација на сојузните органи за 
период од 1987 до 1990 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 24 јули 1987 година. 

П бр. 712 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседате иството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Д р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 

ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање на Програмата за техничко-техно-

лошка модернизација на сојузните органи за периодот од 
1987 до 1990 година (во натамошниот текст: Програмата) 
се утврдува вкупен износ на средства од 76.940.797.000 ди-
нари. 

Член 2 
Средената од член 1 и?, овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 

1. во Буџет от на федерацијата 
за 1987 година , 9,060.000.000 - дин. 

2. во Буџетот на федерацијата 
за 1988 година. / 15.402,000.000 - дин. 

3. во Буџетот на федерацијата 
за 1989 година 22.062,800.000 - дин. 

4. во Буџетот на федерацијата 
за 1990 година 30.415,997.000 - дин. 

Член 3 
Средствата од член 2 на овој закон што ??ема да се по-

трошат до крајот на го.г-и ката за која се обезбедени се ко-
ристат во наредните години за истите намени. -

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето в,о „Службен л ист на СФРЈ“. 

663. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 

СЛУЖБА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за царинската служба, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1987 
година. 

П бр. 727 
23 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Режим, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦА-

РИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за царинската служба („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 56/80) во член 6 точка 6 по зборот: „заедници“ 
се додаваат зборовите: „и им дава стручна помош во при-
мената на царинските прописи со подготвување на струч-
ни публикации кои ги издава преку овластените издавачки 
организации на здружен труд, а во согласност со прописи-
те“. 

Член 2 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи 

„Член 6а 
Општите акти за организацијата и работата и за сис-

тематизацијата на задачите и работите на Сојузната упра-
ва за царини ги донесува директорот на Сојузната управа 
за царини (во натамошниот текст: директорот), по приба-
вено мислење од работната заедница. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на општи-
от акт за организацијата и работата на Сојузната управа 
за царини, а на општиот акт за систематизација на задачи-
те и работите само во однос на вкупниот број на работни-
ци.". 

Член 3 
Во член 9 став 2 се брише. 
Досегашниот (?тав 3 станува став 2. 

Член 4 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Управникот на царинарницата се назначува врз ос-

нова на јавен конкурс. 
Управник назначува и разрешува директорот, во со-

гласност со Сојузниот извршен совет. 
Управник се назначува на период од четири години и, 

врз основа најавен конкурс, во согласност со општиот акт 
за систематизацијата на задачите и работите, може да би-
де повторно назначен. 

Управникот може да се разреши и пред истекот на 
рокот од став 3 на овој член, ако се оцени дека правата и 
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должностите не ги извршува со успех или ако во рамките 
на своите права и должности не обезбедува спроведување 
на законите, другите прописи и општите акти. 

Управникот, кој по истекот на периодот од четири 
години не ќе биде повторно назначен или ќе биде разре-
шен пред истекот на тој рок, се распоредува на задачи и 
работи кои одговараат на неговата стручна подготовка 
односно работни способности, во истата царинарница од-
носно во друг орган на царинската служба или под усло“-
вите утврдени со закон може да се стави на располагање. 

На управникот кој не ќе ги прифати задачите и рабо-
тите од став 5 на овој член му престанува работниот од-
нос. 

Управникот кој според одредбата на став 5 од овој. 
член е ставен на располагање, правата од работниот однос 
ги остварува во царинарницата, во согласност со зако-
нот.". 

Член 5 
Во член 13 став 2 зборовите: „работната заедница“ се 

заменува со зборовите: „работната единица“. 

Член 6 
По член 16 називот на глава 3 се менува и гласи: 

„III. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
ЗА ЦАРИНИ И ДОХОД НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА“. 

Член 7 
Член 17 и називот на одделот пред тој член се бри-

шат. 

Член 8 
Член 18 се менува и гласи: 
„Директорот одлучува за користењето на средствата 

за материјални трошоци, средствата за посебни намени и 
средствата за опрема и е наредбодавец за извршување на 
средствата од кои работниците го стекнуваат доходот на 
работната заедница. 

Директорот може да го пренесе врз управникот пра-
вото на наредбодавец за користење Да средствата од став 
1 на овој член распоредени на царинарницата односно на 
работната единица на царинарницата. 

За законитото користење на средствата, кои според 
претсметката односно финансискиот план и се одобруваат 
на царинарницата и на работната единица на царинарни-
цата, е одговорен управникот.". 

Член 9 
Во член 19 став 2 зборовите: „работната заедница на 

органот на царинската служба“ се заменуваат со зборови-
те: „управникот на царинарницата и советот на работната 
единица на органот за царинската служба во која работни-
кот е вработен.". 

Член 10 
Член 20 и називот на одделот пред тој член се бри-

шат. 
Член 11 

Во член 21 став 1 се менува и гласи: 
На Сојузната управа за царини и се обезбедуваат 

средства за лични доходи зголемени за 20% во однос на 
средствата што се обезбедуваат според одредбите на оп-
штествениот договор со кој се уредуваат заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распоредување на доходот, 
за распоределба на средствата за лични доходи и за фор-
мирање и користење на средства за заедничка потрошу-
вачка на работниците на работните заедници на сојузните 
органи и сојузните организации за вршење на работите и 
задачите на основната дејност на царинската служба што 
се вршат на отворен простор, под влијание на издувни га-
сови, со употреба на специфична опрема, при прегледот 
на превозни средства, стоки и патници на меѓународните 
друмски, железнички, морски, рачни и воздушни гранични 

премини, како и на работниците во Сојузната управа за 
царини кои работат на оперативна контрола и надзор и 
сузбивање на контрабандата.". 

Член 12 
Називот на одделот пред член 22 и чл. 22 до 25 се бри-

шат. 
Член 13 

Член 26 се менува и гласи: 
„Работниците на органите на царинската служба кои 

работат во Сојузната управа за царини и во царинарници-
те ја сочинуваат Работната заедница на органите на ца-
ринската служба (во натамошниот текст: Работната заед-
ница). 

Во Работната заедница постојат работни единици. 
Работниците што работат во Сојузната управа за ца-

рини сочинуваат Работна единица на Сојузната управа за 
царини, а работниците што работат во царинарница сочи-
нуваат работна единица на царинарницата.". 

Член 14 
Член 27 се менувани гласи: 
„Работниците во Работната заедница ги остваруваат 

самоуправните права, обврските и одговорностите со од-
лучување на собир на работниците на Работната заедница, 
со референдум и со други форми на лично изјаснување и 
преку делегатите во советот на Работната заедница и во 
другите органи на Работната заедница, како и преку деле-
гатите и делегациите во собранијата на општествено-по-
литичките заедници и собранијата на самоуправните инте^ 
ресовни заедници.". 

Со статутот и самоуправните општи акти на Работ-
ната заедница се утврдуваат правата, обврските и одго-
ворностите што работниците ги остваруваат во работната 
единица, на собири на работната единица и преку делега-
ти во Советот и во другите органи на работната единица. 

Со статутот и другите општи акти на Работната заед-
ница се утврдува начинот на подготвување и одржување 
на собирот на Работната заедница, како и начинот на тла 
сање и одлучување на собирот,". 

Член 15 
Називот на одделот пред член 28 и член 28 се менува 

и гласат: 
„2. Совет на Работната заедница и совет на работна-

та единица. 

Член 28 ) 

Советот на Работната заедница го сочинуваат делега-
ти од сите работни единици. 

Секоја работна единица избира најмалку еден деле-
гат во советот на Работната заедница. 

Во советот на Работната заедница не може да биде 
избиран управникот.". 

Член 16 
Во член 29 се додаваат три нови става, кои гласат: 
„Работната единица која има повеќе од 30 работници, 

има совет на работната единица. 
Со статутот и со самоуправните општи акти на Ра-

ботната заедница се утврдуваат правата, обврските и од-
говорностите што работниците ги остваруваат во работ-
ната единица. 

Управникот не може да биде член на советот на ра-
ботната единица.". 

Досегашниот став 1 станува став 4. 

Член 17 
Чл. 30 до 33 се бришат. 

Член 18 

Во член 34 став 2 зборовите: „на Сојузната управа на 
царини и на царинарница^" се бришат, а зборовите: „ра-
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ботните заедници“ се заменуваат со зборовите: „Работна-
та заедница“. 

Член 19 
Називот на одделот пред член 36 се брише, а член 36 

се менува и гласи: 
„Заради остварување на обврската за самоуправно 

информирање од чл. 34 и 35 на овој закон, Работната заед-
ница може, во согласност со прописите, да издава свое ин-
терно самоуправно гласило.". 

Член 20 
Член 38 се менува и гласи: 
„Директорот одлучува за потребата од нови работни-

ци во Сојузната управа за царини и во царинарниците, во 
CQmacHocT со општиот акт за. систематизацијата на зада-
чите и работите, по прибавено мислење од советот на ра-
ботната единица во која се прима работник, под услов да 
се обезбедени парични средства. 

Предлогот за прием на работник во царинарницата 
го поднесува управникот, заедно со мислењето на советот 
на работната единица на царинарницата.". 

Член 21 
Во член 39 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Работен однос во органите на царинската служба за 

вршење на задачи и работи на основната дејност и на дру-
ги задачи и работи определени со општиот акт за система-
тизацијата на задачите и работите се заснова врз основа 
на јавен конкурс, а за други задачи и работи - врз основа 
на јавен оглас. 

Јавен конкурс распишува Сојузната управа за цари-
ни, а јавен оглас - Сојузната управа за царини односно ца-
ринарницата.". 

Досегашниот став 1 станува став 3. 

Член 22 

Во член 40 став 2 зборовите: „работната заедница“ се 
заменуваат со зборовите: „работната единица“. 

Член 23 
Во член 42 став 3 по зборот: „кој“ се додаваат зборо-

вите: „не ќе го положи стручниот испит или“. 

Член 24 

По член 43 се додава нов член 43а, кој гласи: 

„Член 43а 
Работниците што работат на задачи и работи на ос-

новната дејност подлежат на периодична проверка на 
стручната оспособеност, во согласност со општиот акт за 
стручното оспособување на царинските работници.". 

Член 25 
Пред член 44 се менува називот на одделот и се дода-

ваат два нови члена, кои гласат: 
„3. Работно време, одмори и отсуства. 

Член 436 
Работното време во органите на царинската служба 

се распоредува така што во рамките на 42-часовна работ-
на недела да се обезбеди нормално извршување на задачи-
те и работите. 

Распоредот на работното време во царинарниците го 
утврдува управникот, во согласност со директорот. 

Расподелбата на работното време во органите на ца-
ринската служба, во текот на годината, се врши така што 
во периодите на зголемен обем може да се работи подол-
го, со тоа што годишниот фонд на остварени часови на ра-
бота да не го надминува пропишаниот број на часови го-
дишно во рамките на 42-часовната работна недела. 

Член 43в 
Директорот односно управникот може, по исклучок, 

на работникот да му го одложи односно да му го прекине 
користењето на годишниот одмор кога тоа го бара потре-
бата за неодложно извршување на определена задача или 
работа, која на друг начин не може навреме и успешно да 
се изврши. 

Ако го прекине годишниот одмор во смисла на став 1 
од овој член, работникот има право на надомест на пре-
возните и други трошоци предизвикани со прекинот на ко-
ристењето на одморот.". 

Член 26 
Во член 46 став 4 зборовите: „работната заедница“ се 

заменуваат со зборовите: „советот на работната едини-
ца.". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Распоредување на работник на задачите и работите 

на раководител на организационата единица врши управ-
никот, по претходно прибавена согласност од директо-
рот.". 

Член 27 
Во член 47 став 1 зборовите: „што работи на задачи и 

работи на основната дејност“ се бришат. 
Во став 2 по зборот: „самозаштита“ се додаваат за-

пирка и зборовите: „однесувањето на работникот со кое 
посериозно се нарушуваат меѓучовечките односи и се оне-
возможува законито и нормално извршување на задачите 
и работите“. 

Во став 4 зборовите: „и од советот на работната заед-
ница на царинарницата односно на Сојузната управа за 
Царини“ се бришат. 

Во став 7 зборовите: „работната заедница“ се замену-
ваат со зборовите: „работната единица и управникот“. 

Член 28 
Во член 48 став 3 зборовите: „и со самоуправната 

спогодба“ се бришат. 
Член 29 

Во член 49 зборот: „две“ се заменува со зборот: 
„три“. 

Член 30 
Во член 53 став 2 зборовите: „работната заедница“ се 

заменува со зборовите: „советот на работната единица“. 

Член 31 
Називот на одделот пред член 56 се менува и гласи: 
„5. Задачи и работи со посебни услови на работа, пре-

вентивна здравствена и хигиенско-техничка заштита при 
работата и остварување на правата на работниците по ос-
нова на посебните услови за работа и природата на врше-
њето на определени задачи и работи“. 

Член 32 
Во член 56 став 3 зборовите: „работните заедници на 

органите на царинската служба“ се заменуваат со зборови-
те: „Работната заедница“. 

Член 33 
Во член 57 зборовите: „работните заедници на орга-

ните на царинската служба“ се заменуваат ^зборовите: 
„Работната заедница“. 

Член 34 
Називот на одделот пред член 58 и член 58 се менува-

ат и гласат: 
„6. Службена и работна облека, службена легитима-

ција и ознаки, држење и носење на оружје. 

Член 58 
Работниците на царинарницата што вршат задачи и 

работи на основната дејност и работниците на Сојузната 
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управа за царини што вршат контролно-ревизиони рабо-
ти и работи за сузбивање на контрабанда се должни да но-
сат службена облека. 

Покрај работниците од став 1 на овој член, обврска 
да носат службена облека имаат и други работници на ор-
ганите на царинската служба кога вршат задачи и работи 
на царинска контрола и надзор на границата. 

Покрај службената облека, работниците што вршат 
работи на преглед во превозни и преносни средства, во ца-
рински магацини, стоваришта, складови, сместувалишта, 
царински лаборатории, како и работниците на другите 
стручно-технички задачи и работи што ќе ги определи ди-
ректорот, имаат право на работна облека. 

Директорот го утврдува правото на работниците на 
службена односно на рботна облека и ги пропишува кро-
јот, бојата, ознаките, времето на траење и начинот на 
нејзиното користење.". 

Член 35 
По член 59 се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 59а 
Работникот, кој непосредно работи на оперативни за-

дачи и работи на определен меѓународен граничен пре-
мин, може да носи пиштол, кога е на должност. 

Сојузниот извршен совет утврдува на кои гранични 
премини работниците ќе носат пиштол, како и условите за 
држење и за носење на пиштол при вршењето на задачите 
и работите. 

Член 596 
При вршењето на службените задачи и работи од 

член 59а на овој закон, царинскиот работник смее да упот-
реби оружје само ако поинаку не може: 

1) да го одбие од себе непосредниот напад со кој се за-
грозува неговиот живот; 

2) да го спречи бегството на лицето затечено во врше-
ње на кривично дело контрабанда и пренесување на стоки 
преку царинската линија, ако постојат основи за сомнева-
ње дека притоа ќе се употреби огнено оружје; 

3) да го одбие нападот врз објекти кои служат за по-
требите на царинските органи. 

Ако против работникот од став 1 на овој член се по-
веде и се води кривична, прекршочна или процесна по-
стапка поради употребата на оружје во вршењето на 
службените задачи и работи, Сојузната управа за царини е 
должна да му обезбеди правна помош во врска со водење-
то на таа постапка. 

Трошоците за обезбедување на правната помош од 
став 2 на овој член паѓаат врз товар на Сојузната управа 
за царини. ^ 

Член 36 
Во член 62 став 1 зборовите: „работните заедници“ се 

заменуваат со зборовите: „работните единици“, а во став 2 
зборовите: „работната заедница“ се заменуваат со зборо-
вите: „работната единица“. 

Член 37 
Во член 63 став 2 по зборовите: „работната заедница“ 

се додаваат зборовите: „работната единица“, а по зборо-
вите: „односно советот“ се додаваат зборовите: „на Работ-
ната заедница односно на рбетната единица“. 

Член 38 
Член 64 се брише. 

Член 39 
По член 65 називот на глава VI се менува и гласи: 

„VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ“ 

Член 40 
По член 67 се додаваат четири нови члена, кои гла-

сат: 
„Член 67а 

На Сојузната управа за царини и се обезбедуваат ста-
нови за службени потреби заради извршување на обврски-
те спрема работниците што директорот, по потреба на 

службата, ќе ги премести или привремено ќе ги упати .на 
рбота од еден орган во друг орган на царинската служба, 
во смисла на чл. 47 до 51 од овој закон, односно што уп-
равникот ќе ги распореди или привремено ќе ги упати на 
работа во друга организациона единица на царинарница-
та, во смисла на чл. 52 до 54 од овој закон, како и .за други 
случаи на привремено сместување на работниците, особе-
но на граница. 

Средствата за набавка на станови од став 1 на ОВОЈ 
член се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 676 
Под стан за службени потреби, во смисла на овој за 

кон, се подразбира стан што, заради привремено сместу-
вање, му се дава на рботникот кој го задржува станарско-
то право на станот што го користел во местото на живее-
ње или на работникот кој привремено се сместува в^ та-
ков стан додека не добие стан на трајно користење. 

Станот од став 1 на овој член може да биде и делум-
но или целосно наместен. Во тој случај корисникот на 
службениот стан, покрај станарината и другите надомести 
за користење на станот, плаќа и надомест за користење на 
мебелот и опремата во тој стан, во височина и на начин 

j што ги утврдува директорот. 
Средствата од стаб 2 на овој член се водат на посебна 

сметка кај Интересовната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи и се користат во сог-
ласност со законот. 

Член 67в 
Решение за доделување на стан на користење за 

службени потреби донесува директорот. 
Договор за користење на станот склучуваат, во пис-

мена форма, работникот кому му е доделен станот и Инте-
ресовната заедница од член 676 став 3 на овој закон. 

Директорот ги утврдува условите, мерилата и редот 
на првенство при давањето на станови за службени потре-
би, по прибавено мислење од советот на работната заедни-
ца. 

Член 67г 
Рботникот е должен да го ослободи станот за службе-

ни потреби во рок од 30 дена од денот на вселувањето во 
друг стан, односно од денот на преминувањето во друг ор-
ган или организациона единица на царинската служба или 
ако му престане рботниот однос во царинската служба." 

Член 41 
Работната заедница на органите на царинската 

служба ќе ги донесе статутот и другите самоуправни оп-
шти акти во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Финансиското работење, книговодствените и други 
евиденции за средствата на органите на царинската 
служба и за средствата на работната заедница ќе се усог-
ласат со одредбите на овој закон во рок од две години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 42 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

664. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ 
ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕС-
ТИТЕ НА ЛИЧНИ ТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за личните доходи на функционерите што ги из-
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бира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 јули 1987 година. 
П бр. 736 
23 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕ-

ЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 1 
Во Законот за личниѓе доходи на функцонерите што 

ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомес-
тите на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 
13/83 и 12/85) член 1 се менува и гласи: 

„Според одредбите на овој закон, а во согласност со 
Општествениот договор за основите и мерилата за обезбе-
дување и распределба на средствата на лични доходи и 
други примања и надомести на функционерите на сојузни-
те органи и на органите на општествено-политичките ор-
ганизации во федерацијата (во натамошниот текст: Оп-
штествениот договор), се определуваат основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и на другите при-
мања на членовите на Претседателството на СФРЈ и на 
определени функционери што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ,". 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: 
„Функционерот од член 2 став 1 на овој закон оства-

рува личен доход во месечен износ гцто се утврдува на на-
чинот определен со овој закон. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ, врз основа на критериумите што се дадени во Оп-
штествениот договор, со свој општ акт утврдува соодве-
тен број бодови за секоја функција од листата на фунцкии-
те, како и методологија за утврдување и пресметка на 
вредноста на бодот.". 

Член 3 
Член 12 се менува и гласи: 
„Личниот доход на функционерот по основа на теков-

ниот труд се утврдува врз основа на просечниот личен до-
ход на работниците по основа на тековниот труд остварен 
во стопанството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во претходниот пресметковен период -
тримесечје, врз основа на податоците на Сојузниот завод 
за статистика, во согласност со методологијата утврдена 
според член 11 став 2 на овој закон. 

Личниот доход од став 1 на овој член се исплатува во 
текот на годината како месечна аконтација (во натамош-
ниот тескт: месечен износ на личниот доход). 

Претседателството на СФРЈ или телото што тоа ќе 
го овласти го утврдува личниот доход на членот на Сове-
тот на федерацијата во согласност со одредбите на овој за-
кон.". 

Член 4 4 

Член 12а се брише. 

Член 5 
Член 15 се менува и гласи: 
„Личниот доход на функционерот по основа на мина-

тиот труд се утврдува врз основа на просечниот личен до-
ход на работниците по основа на минатиот труд остварен 
во стопанството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во претходниот пресметковен период -
тримесечје, врз основа на податоците на Сојузниот завод 
за статистика, во согласност со методологијата утврдена 
според член 11 став 2 на овој закон.". 

Член 6 
Чл^н 16 се менува и гласи: 
„Личниот доход на функционерот се усогласува со 

просечниот личен доход на работниците остварен во сто-
панството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во претходното тримесечје врз основа на пода-
тоците на Сојузниот завод за статистика. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ со свое решение, врз основа на податоците од став 1 
на овој член, ја усогласува тримесечната вредност на бо-
дот, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за 
членовите на Советот на федерацијата - Претседателство-
то на СФРЈ или телото што тоа ќе го овласти.". 

Член 7 
Во член 17 став 1 зборовите: „во износ до 40%" се за-

менуваат со зборовите: „во износ до 30%". 

Член 8 
По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи: 

„Член 17а 

На функционерите што ги назначува Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именување се применува-
ат одредбите на овој закон за утврдување и усогласување 
на личните доходи на функционерите, како и одредбите за 
другите примања на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ.". 

\ 
Член 9 

Во член 19 став 1 се менува и гласи: 
„Функционерот и делегатот во Собранието на СФРЈ 

имаат право на дневница за службени патувања во земјата 
без трошоците за ноќевање, во височина до 8% од просеч-
ниот месечен чист личен доход по работник во стопан-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија исплатен според претходната периодична пре-
сметка - тримесечјето и според завршната сметка, со тоа 
што трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ, 
според приложената сметка, освен во хотелите од де лукс 
катерогија.". 

Член 10 
Во член 21 стар 2 се менува и гласи: 
„Надоместот од став 1 на овој член изнесува најмно-

гу до 30% од цената на литар гориво за возилото што го 
користи по изминат километар.". 

Член 11 
Во член 22 се додава нов став, кој гласи: 
„Функционерот од став 1 на овој член има право на 

надомест за одвоен живот од семејството во износ до 70% 
од просечниот месечен чист личен доход по работник во 
стопанството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, исплатен во претходното тримесечје.". 

Член 12 
Член 25 се менува и гласи: 
„Функционерот и делегатот во Собранието на СФРЈ 

кои остваруваат надомест на личниот доход во Собрание-
то на СФРЈ имаат право на надомест за користење на го-
дишен одмор - регрес во износ до 130% од просечниот ме-
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сечен чист личен доход по работник во стопанството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија ис-
платен во претходната година.". ' 

Член 13 
Во член 26, на крајот, се брише точката и се додаваат 

зборовите: „до височината на трикратниот износ на про-
сечниот месечен чист личен доход по работник во стопан-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија исплатен во претходното тримесечје/'. 

Член 14 
Во член 27 зборовите: „во определен износ“ се заме-

нуваат со зборовите: „во износ на двата последни месечни 
лични доходи на умрениот функционер." 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 

1987 година. 

665. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖНО-
TO МОРЕ И ЕПИКОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за крајбрежното море и епи-

континенталниот појас на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јулц 1987 го-
дина. 

П бр. 726 
23 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ И ЕПИКОНТИНЕНТАЛ-
НИОТ ПОЈАС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Суверенитетот на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ) на мо-
ре се простира на крајбрежното море на СФРЈ, на воздуш-
ниот простор над него, на дното и подземниот подморски 
простор на тоа море. 

Крајбрежното море на СФРЈ го сочинуваат внатреш-
ните морски води и територијалното море. 

Член 2 
Долунаведените изрази употребени во овој закон ги 

имаат следните значења: 
1) странски трговски брод е брод кој има странска 

државна припадност, а се користи за стопански цели, како 

и друг странски брод кој не е наведен во точ. 2 до 5 на овој 
член; 

2) странски рибарски брод е брод кој има странска 
државна припадност, а е наменет и опремен за риболов 
или лов на други живи суштества во морето и на морско-
то дно; 

3) странска јахта е брод кој има странска државна 
припадност, а служи за нестопански цели, за разонода, 
спорт или рекреација; 

4) странски воен брод е брод, вклучувајќи подморни-
ца, кој им припаѓа на вооружените сили на странска 
држава, носи надворешни знаци за распознавање на воен 
брод и неговата државна припадност, се наоѓа под коман-
да на воено лице и има воена екипаж; 

5) состав на странски воени бродови се повеќе стран-
ски воени бродови што заедно пловат под команда на 
еден старешина; 

6) странски јавен брод е брод во сопственост или во 
користење на странска држава, кој не е воен брод, и исклу-
чително служи за нестопански цели на странска држава; 

7) нуклеарен брод е брод на нуклеарен погон или 
брод кој е опремен со извор на нуклеарна енергија; 

8) научноистражувачки брод е брод или друг пловен 
објект опремен за научни или други истражувања или за 
експлоатација на морето, морското дно и неговиот под-
морски подземен простор. 

Член 3 
Внатрешните морски води на СФРЈ ги опфаќат: 
1) луките и заливите на брегот од копното и острови-

те; 
2) устијата на реките; 
3) деловите од морето помеѓу брегот од копното и и 

основната линија на територијално^ море од член 16 
став 2 точ. 2 и 3 на овој закон. 

Како залив од точка 1 на став 1 од овој член се под-
разбира и јасно истакната увала вовлечена во копното, чи-
ја морска површина е еднаква со површината или е noi о-
лема од површината на полукругот со пречник еднаков со 
должината на правата линија што го затвора влезот во 
увалата. 

Морската површина на увалата се мери од линијата 
на најниската осека по должината на брегот на увалата и 
правата линија што го затвора влезот во увалата. 

Член 4 
Странски трговски брод може да вплови во внатреш-

ните морски води заради впловување во лука на СФРЈ на-
менета за меѓународен поморски сообраќај, а странска 
јахта - и во други дуки, во согласност со прописите со кои 
се уредени поморската и внатрешната пловидба. 

Странски трговски брод може да плови по внатреш-
ните морски води заради впловување во лука односно ис-
пловување од лука, како и заради пловидба помеѓу дуки 
отворени за меѓународен поморски сообраќај, по најкрат-
киот вообичаен пат. 

Сојузниот орган на управата надлежен за сообраќај и 
врски може за бродовите од став 2 на овој член да опреде-
ли друг начин на пловидба по внатрешните морски води 
ако тоа го бараат интересите на одбраната на земјата или 
безбедноста на пловидбата. 

Член 5 
Превоз на предмети и патници во крајбрежното море 

на СФРЈ (каботажа) можат да вршат само југословенски 
бродови. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со-
јузниот'надлежен орган може да му дозволи на странски 
брод да врши превоз на предмети и патници во крај-
брежното море на СФРЈ, под условите пропишани со со-
јузниот закон со кој се уредени поморската и внатрешната 
пловидба. 

Член 6 
Минувањето на странски воен брод, странски јавен 

брод, странски нуклеарен брод, странски рибарски брод и 
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странски научноистражувачки брод низ внатрешните мор-
,ски води на СФРЈ е забрането. 

Странски воен брод, странски јавен брод, странски ^ 
рибарски брод односно странски научноистражувачки 
брод може да вплови во внатрешните морски води на 
СФРЈ заради престој во нив ако за тоа претходно добие 
одобрение, кое го издава: 

1) за странски воен брод - Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, во спогодба со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за надворешни работи; 

2) за странски научноистражувачки брод - Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, во спогодба со сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи и со-
јузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи; 

3) за други странски јавни бродови - сојузниот орган 
на управата надлежен за сообраќај и врски, во спогодба со 
сојузниот орган на управата надлежен за надворешни ра-
боти и сојузниот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи; 

4) за странски рибарски брод - надлежниот орган во 
републиката. 

На странските воени бродови со иста државна при-
падност не можат да им се одобрат повеќе од четири посе-
ти годишно. 

Посета односно престој во внатрешните морски води 
во СФРЈ не може да му се одобри на странски воен нуклеа-
рен брод, на странски воен брод кој носи нуклеарно воо-
ружување и на брод за специјални намени кој со својот 
престој претставува опасност за безбедноста на СФРЈ. 

Посета односно престој во внатрешните морски води 
на СФРЈ не може да му се одобри ни на странски воен 
брод ако бродот, негов чамец или воздухоплов односно 
неговиот екипаж непосредно пред впловувањето во внат-
решните морски води, учествувал или по завршениот пре-
стој односно посета треба да учествува во воена или други 
активности, кои би можеле да им штетат на општите инте-
реси или на угледот на СФРЈ. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет ќе му ја откаже посетата од-

носно престојот во внатрешните морски води на СФРЈ на 
странски воен брод или на состав од странски воени бро-
д о в и в е бродот, негов чамец или воздухоплов односно 

. неговиот екипаж, непосредно пред впловувањето во внат-
решните морски води на СФРЈ, учествувал или по заврше-
ниот престој односно посета треба да учествува во воени и 
други активности, кои би можеле да им штетат на општи-
те интереси или на угледот на СФРЈ, односно ако не се 
придржува кон одредбите на овој закон и на други пропи-
си. 

Член 8 
Во внатешките морски води на СФРЈ можат истовре-

мено да бидат во посета најмногу три воени бродови за 
борбена намена и два воени брода за помошна намена од 
иста државна припадност, со тоа што во нивниот состав 
не може да биде површински брод со полн депласман по-
голем од 10.000 тони, односно подморница со површински 
депласман поголем од 4.000 тони. 

Посетата на странски воен брод во внатрешните мор-
ски води на СФРЈ не Јушже да трае подолго од 10 дена. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 
Сојузниот извршен совет може, во одделни случаи, ако 
тоа го бараат особени интереси на СФРЈ, да му одобри по-
сета на странски воен брод и ако не се исполнети условите 
пропишани со тие одредби. 

За време на посетата во внатрешните морски води на 
СФРЈ, на странскиот воен брод може да биде качен само 
бродскиот екипаж. 

Член 9 
Во крајбрежното море на СФРЈ може да се врши ре-

монт на странски површински воени бродови со полн деп-
ласман до 10.000 тони односно на подморници со по-
вршински депласман до 4.000 тони, по претходно прибаве-
но одобрение што го издава Сојузниот секретаријат за на-

родна одбрана во спогодба со сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи. 

Ремонт на странски воени бродови може да се врши 
во воени ремонтни заводи и бродоградилишта што ќе ги 
определи Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Одобрение за ремонт на странски воен брод се дава 
во рамките на слободните капацитети и техничките 
можности на воените ремонтни заводи и бродоградилиш-
та од став 2 на овој член. 

Во крајбрежното море на СФРЈ не може истовремено 
да се врши ремонт на повеќе од три странски воени бродо-
ви од иста државна припадност. 

Одобрение за ремонт на странски воен брод се дава 
за времето неопходно за ремонт, а најдолго до 16 месеци. 

По исклучок од одредбите на ст. 1, 4 и 5 од овој член, 
Сојузниот извршен совет може во одделни случаи, ако тоа 
го бараат особени итнереси на СФРЈ, да одобри ремонт на 
странски воен брод и ако не се исполнети условите пропи-
шани со тие одредби. 

Ремонт во крајбрежното море на СФРЈ не може да му 
се одобри на странски воен нуклеарен брод, на странски 
воен брод кој носи нуклеарно вооружување и на брод за 
специјална намена кои со својот престој претставуваат 
опасност за безбедноста на СФРЈ. 

Ремонт во крајбрежното море на СФРЈ не може да му 
се одобри ни на странски воен брод ако бродот, негов ча-
мец или воздухоплов односно неговиот екипаж непосред-
но пред впловувањето во крајбражниото море на СФРЈ, 
учествувал или по завршениот ремонт треба да учествува 
во воени или други активности што би можеле да им ште-
тат на општите интереси или на угледот на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет ќе откаже ремонт во крај-
брежното море на СФРЈ на странски воен брод ако бро-
дот, негов чамец или воздухоплов односно неговиот еки-
паж непосредно пред впловувањето во крајбрежното море 
на СФРЈ учествувал или по завршениот ремонт треба да 
учествува во воени или други активности што би можеле 
да им штетат на општите интереси или на угледот на 
СФРЈ, односно ако не се придржува кон одредбите на овој 
закон и на други прописи. 

Член 10 
Ремонт на странски воен брод се врши врз основа на 

договор што со овластениот претставник на странскиот 
воен брод го склучува Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана односно по овластување од сојузниот секретар за 
народна одбрана - сојузната организација надлежна за 
промет и резерви на производи со посебна намена. 

Странскиот воен број што е примен на ремонт може 
да има само толку членови на екипажот колку што е 
нужно за работите на ремонтот, но не повеќе од една тре-
тина од вкупниот број на членовите на екипажот на бро-
дот. v 

Странскиот воен брод на кој му е издадено одобрение 
за ремонт е должен веднаш по впловувањето во југосло-
венска лука да ги истовари горивото и маслото, муниција-
та и другите убојни средства, на местото што за тоа ќе го 
определи воениот командант надлежен за луката во која 
се врши ремонтот. 

За време на ремонтот, екипажот на странскиот воен 
брод може да престојува и да се движи во луката во која се 
врши ремонт на бродот. По барање на командантот на 
странскиот воен брод, воениот командант од став 3 на 
овој член, во спогодба со органот за внатрешни работи 
надлежен за контрола на преминувањето на државната 
граница, може на одделни членови на екипажот на бродот 
да им допушти движење и надвор од луката. 

За време на ремонтот на странски воен брод, врз ра-
ботниците што учествуваат во работите на ремонтот на 
тој брод се применуваат југословенските прописи. 

Член 11 
Во крајбрежното море на СФРЈ може да се врши ре-

монт на странски јавни бродови, странски рибарски бро-
дови и странски научноистражувачки бродови, по пре-
тходно прибавено одобрение, кое го издава: 
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1) за странски јавен брод - сојузниот орган на управа-
та надлежен за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот 
орган на управата надлжен за надворешни работи и сојуз-
ниот орган на управата надлежен за внатрешни работи; 

2) за странски рибарски брод - надлежниот орган во 
републиката; 

3) за странски научноистражувачки брод - Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, во спогодба со сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи и со-
јузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

Одобрението за ремонт на странски бродови од став 
1 на овој член се дава во рамките на слободните капаците-
ти и техничките можности на бродоградилиштето. 

Одобрение за ремонт на странски јавен брод и стран-
ски научноистражувачки брод се дава за времето што е не-
опходно за ремонт, а најдолго до 16 месеци. 

Член 12 
Ремонт на странски бродови од член 11 на овој закон 

се врши врз основа на договор кој основната или друга ор-
ганизација на здружен труд во која ќе се врши ремонт го 
склучува со овластениот претставник на странскиот брод. 

Странскиот јавен брод и странскиот научноис-
тражувачки брод кој е примен на ремонт може да има са-
мо толку членови на екипажот колку што е нужно за рабо-
тите на ремонтот, но не повеќе од една третина од вкупни-
от број на членовите на екипажот. 

За, време на ремонтот екипажот на странскиот брод 
од член 11 на овој закон може да престојува и да се движи 
во луката во која се врши ремонт. По барање од заповед-
никот на бродот, органот за внатрешни работи надлежен 
за контрола на преминувањето на државната граница 
може на одделни членови на екипажот на бродот да им до-
пушти движење и надвор од луката. 

За време на ремонтот на странскиот брод од член 11 
на овој закон, врз работниците што учествуваат во рабо-
тите на ремонтот се применуваат југословенските пропи-
си. 

Член 13 
Ремонт на странски трговски бродови и странски јах-

ти во ,крајбрежното море на СФРЈ се врши без посебно 
одобрение. Основната или друга организација на здружен 
труд или друго правно лице кое ќе прими на ремонт 
странски трговски брод односно странска јахта е должно 
за тоа да го извести надлежниот орган во републиката. 

Член 14 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за внатрешни работи, во согласност со 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за сообраќај и врски, може да ги пропише за-
бранетите зони во внатрешните морски води. 

Странските бродови не смеат да пловат низ забране-
тите зони во внатрешните морски води. 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, во согласност со сојузни-
от секретар за народна одбрана и со функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за сооб-
раќај и врски, може да одобри пловидба на странски бро-
дови низ забранетите зони во внатрешните морски води. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи, во согласност со 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за сообраќај и врски, ќе пропише кои домаш-
ни бродови и под кои услови можат да пловат низ забра-
нетите зони во внатрешните морски води. 

Актот за утврдување на границите на забранетите зо-
ни во внатрешните морски води, ако тие зони се наоѓаат 
на пловните патишта или во нивната непосредна близина, 
мора да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Огла-
сот за поморци", што го издава организацијата за хидрог-
рафски истражувања во составот на Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана. 

Член 15 
Странскиот брод кој поради виша сила односно нево-

лја на море бил принуден да се засолни во внатрешните 

морски води на СФРЈ, е должен за тоа веднаш да го извес-
ти органот надлежен за работите на безбедноста на пло-
видбата во луката. 

Член 16 
Територијалното море на СФРЈ е морски појас чија 

широчина изнесува 12 наутички милји, сметајќи од основ-
ната линија во правец на отвореното море. 

Основната линија ја сочинуваат: 
1) линијата на најниската осека по должината на бре-

говите на копното и островите; 
. 2) правите линии што ги затвораат влезовите во зали-

вите; 
3) правите линии што ги спојуваат следните точки на 

брегот од копното и на брегот од островите: 
а) 'ртот Мендра - 'ртот Платамуни; 
б) 'ртот Зарубача - југоисточниот 'рт на островот 

Мркан - јужниот 'рт на островот Св. Андрија - 'ртот Труј 
(островот Млет); 

в) 'ртот Коризмени (островот Млет) - островот Гла-
ват - 'ртот Струга (островот Ластово) - 'ртот Велје Море 
(островот Ластово) - југозападниот 'рт на островот Ko-
fi иште - 'ртот Вело Данче (островот Корчула) - 'ртот 
Произд - југозападниот 'рт на островот Водњак - 'ртот 
Рат (островот Дрвеник Мали) - сртот Муло - сртот Блит-
веница - островот Пурара - островот Балун - островот 
Мртовац - островот Гармењак Вели - точката на Дуги 
Оток со координатите 430 53' 12" северна географска ши-
рочина и 150 10' 00" источна географска должина; 

г) 'ртот Вели Рат (Дуги Оток) - сртот Масарине -
'ртот Маргарина (островот Сусак) - плитакот Албанеж -
островот Груњ - сртот Св. Иван на Пучина - плитакот 
Мрамори - островот Алтиеж - 'ртот Кастањија. 

Правите линии од став 2 точка 3 на овој член мораат 
да бидат вцртани во поморската карта „Јадранско Море“ 
Ѕ-101, со размер 1 : 750.000, што ја издава организацијата 
за хидрографски истражувања од член 14 став 5 на овој за-
кон. Репродукцијата на оваа карта е составен дел на овој 
закон. 

При определувањето на основната линија на терито-
ријалното море, како дел од брегот ќе се сметаат и најис-
такнатите постојани лучки градби кои се составен дел на 
лучкиот систем. 

Надворешна граница на територијалното море е ли-
нијата чија секоја точка е оддалечена 12 наутички милји 
од најблиската точка на основната линија. 

Член 17 
Под условите што се пропишани со овој закон и со 

прописите донесени врз основа на овој закон, бродовите 
на сите држави имаат право на нештетно минување низ 
територијалното море на СФРЈ. 

Под нештетно минување на брод се подразбира пло-
видба по територијалното море на СФРЈ без впловување 
во внатрешните морски води или пловидба заради вплову-
вање во внатрешните морски води односно заради испло-
вување од тие води на отворено море, под услов да не се 
засега во поредокот, мирот и безбедноста на СФРЈ. 

За намерата за нештетно минување на странски воен 
брод низ територијалното море на СФРЈ државата на која 
тој брод и припаѓа ќе го извести сојузниот орган на упра-
вата надлежен за надворешни работи најдоцна 24 часа 
пред впловувањето на бродот во територијалното море на 
СФРЈ. 

Нештетното минување од став 2 на овој член стран-
скиот брод мора да го изврши без прекин и одлагање. 

Запирање и вкотвување на странски брод кој се по-
лзува со правото на нештетно минување е допуштено са-
мо ако е предизвикано од настани што ги наметнува ре-
довната пловидба односно виша сила или неволја на мо-
ре, или заради давање помош на луѓето, бродовите или 
воздухопловите во опасност или во неволја. 

Член 18 
Под нештетно минување, во смисла на одредбите на 

член 17 од овој закон не се смета минувањето на странски 
брод низ територијалното море на СФРЈ ако тој брод 
врши некоја од следните дејности: 
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1) закана со сила или употреба на сила против сувере-
нитетот, територијалната целокупност и општественото 
уредување утврдено со Уставот на СФРЈ или секое друго 
однесување со кое се нарушуваат начелата на меѓународ-
ното право; 

2) секоја вежба или обука со оружје од кој и да било 
вид; 

3) секое собирање на известувања или податоци кои 
можат да им штетат на одбраната или на безбедноста на 
СФРЈ; 

4) секоја пропагандна дејност со која и се штети на 
одбраната или на безбедноста на СФРЈ; 

5) полетување, слетување или прифаќање на бродот 
на каков било ваздухоплов; 

6) лансирање, спуштање или прифаќање на бродот на 
каков било воен уред; 

7) натоварување или истоварување на стоки, пари 
или луѓе спротивно со царинските, даночните, здравстве-
ните и други прописи на СФРЈ или со прописите за влегу-
вање и престој на странците во СФРЈ; 

8) секое намерно или секое друго позначително зага-
дување на морето или околината; 

9) секој риболов или лов на други живи суштества во 
морето; 

10) секое истражување или мерење; 
11) секоја активност заради неовластено вклучување 

во кој и да било систем на комуникации или во некој друг 
систем или уреди на СФРЈ; 

12) секоја друга дејност која не е во непосредна врска 
со минувањето. 

Член 19 
Странскиот рибарски брод, за време на минување низ 

територијално^ море на СФРЈ, е должен рибарскиот при-
бор и опремата која служи за риболов односно за ловење 
на други живи суштества во морето и на морското дно да 
Ги држи во бродските складови или запечатени. 

Странскиот рибарски брод од став 1 на овој член е 
должен да минува низ територијалното море на СФРЈ по 
најкраткиот пат, со брзина не помала од економската 
брзина, без запирање или вкотвување, освен ако е тоа не-
опходно поради виша сила односно неволја на море и да 
има видно истакнати ознаки на рибарски, брод. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се однесуваат 
на рибарскиот брод кој има дозвола за риболов во терито-
ријално^ море на СФРЈ, додека се наоѓа во зоната во која 
е дозволен риболовот. 

Член 20 
Повеќе од три странски воени бродови со иста држав-

на припадност не можат истовремено да минуваат низ те-
риторијалното море на СФРЈ. 

Странските воени бродови, странските танкери, 
странските нуклеарни бродови и другите странски бродо-
ви што превезуваат нуклеарни или други опасни или 
штетни материи, при нештетното минување низ терито-
ријално^ море на СФРЈ се должни да ги користат плов-
ните патишта определени со посебен пропис што го доне-
сува сојузниот орган на управата надлежен за сообраќај и 
врски, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Пловните патишта од став 2 на овој член мораат да 
бидат вцртани во поморската карта „Јадранско Море“ Ѕ-
-101, со размер 1 : 750.000, што ja издава организацијата 
за хидографски истражувања од член 14 став 5 на овој за-
кон. 

Член 21 
Странската подморница за време на минување низ 

територијалното море на СФРЈ е должна да плови по по-
вршината на морето и да го вее знамето на својата 
држава. 

Член 22 
Сојузниот секретар за народна одбрана, во соглас-

ност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за внатршни работи и со функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управава надлежен 

за сообраќај и врски може, како неопходна мера на безбед-
ност, да определи одделни зони во територијалното море 
на СФРЈ низ кои привремено се запира или се ограничува 
минувањето на странски бродови. 

Сојузниот секретар за народна одбрана, во соглас-
ност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи и со функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за сообраќај и врски, ќе пропише кои домашни бродови и 
под кои услови можат да пловат низ зоните од став 1 на 
овој член. 

Актот за границите на зоната од став 1 на овој член, 
со потребните податоци, ќе се објави навреме во „Огласот 
за поморци". 

Член 23 
Епиконтиненталниот појас на СФРЈ го опфаќа мор-

ското дно и подземниот подморски простор надвор од 
надворешната граница на територијалното море до лини-
ите утврдени со меѓународни спогодби. 

Член 24 
Над епиконтиненталниот појас СФРЈ ги врши сувере-

ните права кои се однесуваат на истражувањето и иско-
ристувањето на природните и другите богатства на тој по-
јас. 

Под природни богатства од став 1 на овој член се 
подразбираат рудното и друго неживо богатство на мор-
ското дно и на неговиот подземен подморски простор, ка-
ко и живите организми кои, во стадиумот во кој се ловат, 
се неподвижни на морското дно или под него или можат 
да се движат само во постојан физички допир со морското 
дно или со подземниот подморски простор. 

Под други богатства од став 1 на овој член се подраз-
бираат археолошките и други потонати предмети. 

Член 25 
Правата од член 24 став 1 на овој закон не засегаат во 

правната положба на водите надвор од епиконтинентал-
ниот појас на СФРЈ, како ни во правната положба на воз-
душниот простор над тие води. 

Заради вршење на правата од став 1 на овој член, не 
смее неоправдано да се спречува пловидбата, рибарењето, 
заштитата на живите извори на морето, како и основните 
океанографски или други научни истражувања од јавен ка-
рактер. 

Член 26 
Истражување и искористување на природните и дру-

гите богатства на епиконтиненталниот појас на СФРЈ, ка-
ко и подигање, пуштање во работа и одржување на по-
требните постројки и уреди за такви истражувања и иско-, 
ристувања, можат да се вршат под условите предвидени 
со закон и со прописите донесени врз основа на закон. 

Постројките и уредите од став 1 на овој член мораат 
да бидат постојано обележани со светлосни и други знаци 
и отстранети кога ќе престанат да се искористуваат за це-
лите за кои се изградени. 

Член 27 
Изведувачот на работите на истражување и искорис-

тување на природните богатства во епиконтиненталниот 
појас на СФРЈ мора околу постројките и уредите од член 
26 став 1 на овој закон да установи зони на безбедност, кои 
можат да се простираат најмногу до 500 метри сметајќи 
од секоја надворешна точка на постројката или уредот. 

Низ зоните на безбедност од став 1 на овој член е за-
бранета пловидбата, освен ако е тоа дозволено со посебни 
прописи. 

Изведувачот на работите од став 1 на овој член е 
должен на постројките и уредите, како и во зоните на без-
бедност, да преземе соодветни мерки за заштита на море-
то односно на морското дно и околината од штетни отпа-
доци. 

Член 28 
Постројките и уредите од член 26 став 1 и зоните на 

безбедност од член 27 став 1 на овој закон не можат да се 
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поставуваат и установуваат на места на кои би се спречу-
вало користењето на вообичаените поморски патишта не-
опходни за меѓународна пловидба. 

Член 29 
Изведувачот на работите е должен подигањето на по-

стројки и уреди од член 26 на овој закон, начинот на по-
стојано обележување со светлосни и други знаци на овие 
постројки и уреди и нивното отстранување, како и устано-
вувањето на зоните на безбедност од член 27 став 1 на овој 
закон, да му ги пријави на органот надлежен за работи на 
безбедноста на пловидбата во луката. 

Органот од став 1 на овој член е должен тие подато-
ци навреме да ги објави во „Огласот за поморци". 

Член 30 
Гонење на странски брод ќе се преземе ако надлежни-

от орган основано се сомнева дека тој брод, негов чамец 
или чамец кој работи заедно со него го повредил овој за-
кон или други прописи на СФРЈ. 

Гонењето на странски брод може да почне само ако 
тој брод, негов чамец или чамец кој работи заедно со бро-
дот се наоѓа во крајбрежното море на СФРЈ и ако не се за-
пре по упатениот оптички или звучен позив за запирање 
до растојание кое му овозможува да го прими позивот. 

Гонењето на странски брод може да се продолжи и на 
отворено море ако не било прекинато, с^ додека странски-
от брод не вплови во територијалното море на својата 
или на некоја трета држава. 

Гонењето можат да го вршат само воени бродови 
или воени воздухоплови на СФРЈ или други бродови од-
носно воздухоплови овластени за тоа. За отпочнување на 
гонењето не е нужно бродот или воздухопловот кој прого-
нува да се наоѓа во крајбрежното море на СФРЈ. 

Член 31 
Со парична казна од 500.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап основна или друга органи-
зација на здружен труд или друго правно лице: 

1) ако истражување или искористување на природни-
те и други богатства на епиконтиненталниот појас на 
СФРЈ врши на начин кој неоправдано ја спречува пловид-
бата, рибарењето, заштитата на живите извори на морето 
или основните океанографски или други научни ис-
тражувања што имаат јавен карактер (член 25); 

2) ако спротивно на условите предвидени со овој за-
кон или со пропис донесен врз основа на него врши ис-
тражување или искористување на природните и други бо-
гатства во епиконтиненталниот појас на СФРЈ (член 26 
став 1); 

3) ако постројките или уредите поставени во епикон-
тиненталниот појас на СФРЈ заради истражување или ис-
користување на природните и другите богатства од тој по-
јас постојано не ги обележи со определени светлосни и 
други знаци, или ако тие постројки и уреди не ги отстрани 
кога ќе престанат да се искористуваат за целите за кои се 
изградени (член 26 став 2); 

4) ако при истражувањето или искористувањето на 
природните и другите богатства во епиконтиненталниот 
појас на СФРЈ и во зоните на безбедност установени околу 
постројките и уредите за истражување или искористување 
на природните и другите богатства во епиконтинентални-
от појас на СФРЈ не преземе соодветни мерки за заштита 
на морето односно на морското дно и околината од штет-
ни отпадоци (член 27 став 3); 

5) ако постројките или уредите за истражување или 
искористување на природните и другите богатства во епи-
континенталниот појас на СФРЈ ги постави на места на ' 
кои тие би можеле да го спречуваат користењето на вооби-
чаените поморски патишта неопходни за меѓународна 
пловидба (член 28). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во основната или 
во друга организација на здружен труд или во друго прав-
но лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

Член 32 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок странско правно лице и ако 
нема деловна единица во СФРЈ: 

1) ако странски трговски брод вплови во внатрешни-
те морски води без намера да вплови во лука на СФРЈ от-
ворена за меѓународен поморски сообраќај, односно ако 
странска јахта вплови во внатрешните морски води на 
СФРЈ без намера да вплови и во друга лука определена со 
прописите со кои е уредена поморската и внатрешната 
пловидба (член 4 став 1); 

2) ако странски трговски брод во пловидба по внат-
решните морски води заради впловување во лука на СФРЈ 
отворена за меѓународен поморски сообраќај или заради 
испловување од таа лука, или во пловидба помеѓу дуки на 
СФРЈ отворени за меѓународен сообраќај, не плови по нај-
краткиот вообичаен пат (член 4 став 2); 

3) ако брод изврши превоз на предмети или патници 
во крабрежното море на СФРЈ без дозвола од надлежниот 
орган (член 5 став 2); 

4) ако брод без одобрение од надлежниот орган на 
СФРЈ, освен во случај на виша сила или неволја на море, 
минува низ внатрешните морски води на СФРЈ (член 6); 

5) ако за време на ремонт задржи на бродот повеќе 
членови на екипажот одошто е нужно за работите на ре-
монтот, односно повеќе од една третина од вкупниот број 
членови на екипажот (член 12 став 2); 

6) ако бродот вплови во забранета зона во внатреш-
ните морски води на СФРЈ без одобрение од надлежниот 
орган (член 14 став 3); 

7) ако, поради виша сила или неволја на море, бродот 
бил принуден да се засолни во внатрешните морски води а 
за тоа не го извести органот надлежен за работи на безбед-
носта на пловидбата во луката (член 15); 

8) ако странски рибарски брод за време на минување 
низ територијалното море на СФРЈ рибарскиот прибор и 
опремата што служат за риболов односно за ловење на 
други живи суштества во морето и на морското дно не ги 
држи во бродските складови или не ги држи запечатени, 
или не минува низ територијалното море на СФРЈ по нај-
краткиот пат или при минувањето низ територијалното 
море на СФРЈ плови јсо брзина помала од економската 
брзина, или за време на минувањето се запира и вкотвува 
во територијалното море на СФРЈ, а тоа запирање и вкот-
вување не е предизвикано од виша сила односно од нево-
лја на море, или за време на минување низ територијално-
то море на СФРЈ нема на бродот видно истакнати ознаки 
на рибарски брод (член 19 став 1); 

9) ако странска подморница за време на минување 
низ територијалното море на СФРЈ не плови по површи-
ната на морето и не го вее знамето на својата држава 
(член 21); 

10) ако бродот плови низ зоната на безбедност уста-
новена околу постројката или уредот за истражување и ис-
користување на природните и другите богатства во епи-
континенталниот појас на СФРЈ, освен зоната низ која е 
пловидбата дозволена со посебни прописи (член 27 ста? 2). 

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се 
казни за поморски прекршок одговорното лице во стран-
ско правно лице за дејствието од став 1 на овој член. 

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари или со 
казна затвор до 30 дена ќе се казни за поморскиот пре-
кршок од став 1 на овој член заповедникот на странскиот 
брод или друго лице кое го заменува на 'тој. брод. 

Член 33 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок основната или друга органи-
зација на здружен труд или друго правно лице ако бродот 
што го користи, а за кој не е пропишано дека може да пло-
ви низ забранета зона, вплови во забранетата зона во 
внатрешните морски води или плови низ забранетата зона 
во внатрешните морски води спротивно со пропишаните 
услови (член 14 став 4). 

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се 
казни за поморски прекршок за дејствијата од став 1 на 
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овој член одговорното лице во основната или во друга ор-
ганизација на здружен труд или во друго правно лице. 

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари или со 
казна затвор до 30 дена ќе се казни за поморски прекршок 
за дејствијата од став 1 на овој член заповедникот на бро-
дот или другото лице кое го заменува на тој брод. 

Член 34 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок основна или друга организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако прими на ремонт странски трговски брод од-
носно странска јахта, а за тоа не го извести надлежниот 
орган во републиката (член 13); 

2) ако на органот надлежен за рботи на безбедност на 
пловидбата во луката не му го пријави начинот на посто-
јаното обележување и отстранувањето на постројките и 
уредите за истражување и искористување на природните и 
другите богатства во епиконтиненталниот појас на СФРЈ 
или не го пријави установувањето на зоната на безбедност 
околу тие постројки и уреди (член 29). 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок за дејствијата од ста 1 на овој член и одго-
ворното лице во основната или во друга организација на 
здружен труд или во друго правно лице. 

Член 35 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓаните кој 
ќе го стори дејствието од член 31 став 1 на овој закон. 

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за 
прекршок поединец кој ќе го стори дејствието од член 31 
став 1 на овој закон. 

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за 
прекршок член на екипажот на странски брод кој за време 
на ремонтот се движи надвор од луката без одобрение од 
органот на внатрешни работи надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница (член 12 став 3). 

^ Член 36 
Сојузниот извршен совет го пропишува начинот на 

кој, во согласност со одредбите на овој закон, се остварува 
пристапот, минувањето, престојот и ремонтот во крај-
брежното мрре на СФРЈ на странски воени бродови, 
странски јавни бродови, странски јахти, странски научно-
истражувачки бродови и минувањето на странски рибар-
ски бродови низ територијално^ море на СФРЈ и донесу-
ва прописи за држење и печатење на рибарскиот прибор и 
опремата што служи за риболов односно за ловење на 
други живи суштества во морето и на-морското дно и за 
посебните ознаки и светла што мораат да ги имаат стран-
ските рибарски бродови. 

Член 37 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за внатрешни работи, во согласност со 
сојузниот секретар за народна одбрана, ќе донесе прописи 
за вршењето на подводни активности (подводни снимања, 
скицирање на морското дно и др.). 

Со прописите од став 1 на овој член можат да се 
предвидат прекршоците поради повреда на одредбите од 
тие прописи. 

Член 38 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на стран-

ски јахти се применуваат и на странските чамци наменети 
за разонода, спорт или рекреација. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за крајбрежното море и епикон-
тиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65, 
25/70, 21/74 и 13/79). 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

666 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 

привремена забрана на располагањето со општествени 
средства за нестопански и непроизводствени инвестиции 
во 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 23 јули 1987 година 

П бр. 721 
23 јули 1987 година . / 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОД-

СТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располагањето 

со општествени средства за нестопански и ^производ-
ствени инвестиции во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/87 и 33/87) во член 5 точка 4 по зборот: 
„податоци“ се додаваат запирка и зборовите: „за набавка 
на електронски машини за пишување и печатачи и за на-
бавка на телекомуникациона опрема“. 

Член, 2 

По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 

„Член 8а 
Корисниците на општествени средства можат во 1987 

година да располагаат со општествените средства за ин-
вестиции во градежни објекти и предмети на опремата 
што се наменети за вршење на нестопански и непроизвод-
свени дејности во кои средствата од самопридонес на гра-
ѓаните учествуваат со најмалку 50% од инвестицијата, ако 
референдумот односно другата форма на лично изјаснува-
ње на граѓаните за тој самопридонес се спроведени до 31 
март 1987 година.". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 
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667. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и член 286 
став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 24 јули 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ,ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И 
ЗАЕДНИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОД-
НИТЕ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ШТО СЕ ОДРЖУВА-

АТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за измени и 

дополненија на Општествениот договор за условите за ор-
ганизирање и заедничко финансирање на меѓународните 
спортски натпревари што се одржуваат во Југославија. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините, од името на Собранието на СФРЈ, 
да го потпише овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 214 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

Собрание на СФРЈ 

АС. бр. 258 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с.р. 

669. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уствот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со член 40 од Законот за основите на општествениот 
систем на информирањето и за информациониот систем 
на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Ко-
мисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузни-
от собор од 23 јули 1987 година и на седницата на Собо-
рот на републиките и, покраините од 24 јули 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ВО СОБРАНИЕТО НА ТИТОВИОТ ФОНД ЗА СТИ-
ПЕНДИРАЊЕ НА МЛАДИ РАБОТНИЦИ И ДЕЦА НА 

РАБОТНИЦИ 
За делегат на Собранието на СФРЈ во Собранието на 

Титовиот фонд за стипендирање на млади работници и де-
ца на рботници се избира Дидара Дукаѓини-Ѓорѓевиќ, де-
легат во Сојузниот .собор на Собранието на СФРЈ. 

668. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 44 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и на народни-
те банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 24 јули 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БАНКНОТИ ОД 10.000, 20.000 И 

50.000 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкно-

ти од 10.000, 20.000 и 50.000 динари. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањато зо („Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 269 
23 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожнч, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, с. р. 

670. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедува-
ње средства за отстранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и член 8 од Законот за средства-
та за отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 24 јули 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛАТИ-
ЛЕ ЗА 1986 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО 
ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 
1. Основица за валоризација на средствата за 1986 го-

дина претставуваат средствата што републиките и авто-
номните покраини ги уплатиле за 1986 година до 15 јануа-
ри 1987 година и средствата што републиките и автоном-
ните покраини ги уплатиле за 1985 година по 15 јануари 
1986 година, сведена на основицата за валоризација спо-
ред Одлуката за утврдување структурата на средствата 
што претставуваат основица за валоризација на средства-
та за отсранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа: 

Средства без обврска за враќање Динари 
- СР Босна и Херцеговина 163,839.388 
- СР Македонија 70,787.328 
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- СР Словенија 
- СР Србија без териториите на 

автономните покраини 
- САП Војводина 
- САН Косово 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 

Динари 
iG5,862. i 12 

285,811.400 
141,816.664 
28,556.939 

308,318.139 
25,047.824 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валори-
зираат според следната структура: 

1) износот од 1.056,969.760 динари односно 87,35% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1986 годи-
на, ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цени-
те на градењето со примена на индекс од 1.606,3 за цената 
на градењето во 1986 година во однос на 1979 година; 

2) износот од 153,070.034 динари односно 12,65% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1986 годи-
на, ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цени-
те на инвестиционата опрема, со примена на индекс од 
1.439,5 за зголемувањето на цените на инвестиционата оп-
рема во 1986 год ица во однос на 1979 година. 

3. Средствата на валоризацијата за 1986 година, ут-
врдена со примена на индексот на цените, согласно со точ-
ка 2 на оваа одлука, изнесуваат 17.971,508.600 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат ре-, 
публиките и автономните покраини, без обврска за враќа-
ње, и тоа: 

Динари 
2.433,342.263 
1.051,333.254 
2.760,423.716 

- СР Босна и Херцеговка 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија без териториите 

на автономните покраини 
- САП Војводина 
- САП Косово 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

4.244,870.341 
2.106,260.810 

424,127.600 
4.579,140.384 

372,010.232 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 271 
24 јули 1987 година 
белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

д-р Иван Кристан, професор на Правниот Факултет и 
peKiop на Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 276 
24 јули 1987 година 
Бел1 рад 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с.р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, Омер Курпејовиќ, с.р. 
Драшко Поповиќ, с.р. 

672. 
Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1987 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 
јули 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 
За членови на Советот на федерацијата повторно се 

избираат досегашните членови Ристо Бајалски, Марко Ве-
ликиќ, Пеко Дапчевиќ, Тома Гранфил, д-р Јосип Хрнче-
виќ, Веселинка Малинска и Милорад Зориќ. 

АС бр. 277 
24 јули 1987 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

Претседател / 
на Сојузниот собор, 

Омер, Курпејовиќ, с. р. 

671. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 23 јули 1987 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 24 јули 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

За судии на Уставниот суд на Југославија се избира-
ат: 

- м-р Крсте Маловски, сојузен јавен правобранител, 
- Димче Козаров, претседател на Уставниот суд на 

Македонија, 

673. 
Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1987 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 
јули 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД 
За судија на Сојузниот суд се избира д-р Кирил Чав-

дар, заменик на јавниот правобранител на Македонија. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 287 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. . 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, с. р. 
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674, 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со член 40 од Законот за основите на општествениот 
систем на информирањето и за информациониот систем 

- на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Ко-
мисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузни-
от собор од 23 јули 1987 година и на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 24 јули 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ НА СО-
БРАНИЕТО НА СФРЈ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
Се разрешува од должноста делегат на Собранието 

на СФРЈ во Советот на општествениот систем на инфор-
мирањето на СФРЈ Лука Брочило, делегат во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на 
лично барање, а за делегат на Собранието на СФРЈ во тој 
совет се избира Предраг Петровски, делегат во Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 288 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 

републиките и покраините, Омер Курпејовиќ, с. р. 
Драшко Поповиќ, с. р. 

675. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 31 став 3 од Законот за организацијата и делокру-
гот на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
23 јули 1987 година и на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 24 јули 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИ-
РЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
За заменик на генералниот директор на Сојузниот за-

вод за општествено планирање се именува Воислав 
Кнежевиќ, досегашен заменик на генералниот директор на 
Сојузниот завод за општествено планирање. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 289 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожнч, с.р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, Омер Курпејовиќ, с.р. 
Драшко Поповиќ, с.р. 

676. 
Врз основа на член 201 од Законот за основите на бан-

карскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86), а во врска со точка 13а од 
Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната, 
политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/86, 22/87 и 43/87), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 
НА ГРАЃАНИТЕ ПО ОСНОВ НА ДЕФИНИТИВНА 

ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Банките им даваат кредити на граѓаните, па основ на 

дефинитивна продожба на девизи во согласност со одред-
бите на точ. 13 и 13а од Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1987 година (во на-
тамошниот текст: Одлука за целите). 

Член 2 
Банките им даваат кредити на граѓаните за станбена 

изградба, купување на станови и изградба, купување и сп-
ремање на занаетчиски работилници, земјоделски и делов-
ни објекти и други деловни објекти за вршење редовна деј-
ност на граѓаните во согласност со одредбата на точ. 13 од 
Одлуката за целите, под условите утврдени со самуправ-
ната спогодба на банките и со актите на деловната поли-
тика на банките. 

Член 3 
Во согласност со одредбите на точка 13а Одлуката за 

целите, банките даваат кредити како документациони кре-
дити за купување на стоки од домашно^ производство, и 
тоа на: градежен материјал, градежна столарија, мебел и 
патнички автомобили. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, кре-
дитите што се даваат за купување на градежен материјал 
можат да се исплатуваат и во готовински износ најмногу 
до 10% од износот на дадениот кредит. 

Член 4 
Кредитите, во смила на член 3 од оваа уредба, банки-

те ги даваат во височина на износот на двократната ди-
нгоска противвредност по основ на дефинитивно изврше-
ната продожба на девизи, според курсот на денот на одоб-
рувањето на кредитот. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на овој 
член не можат да бидат подолги од 5 години. 

Член 5 
Каматните стапки на кредитите дадени на граѓаните 

од член 3 на оваа уредба банките ги утврдуваат во соглас-
ност со одредбата на став 2 од точка 13а на Одлуката за 
целите. 

Член 6 
Откупените девизи, во смила на оваа уредба, што 

претставуваат прираст-нов девизен прилив во однос на 
нивото на депонираните девизи по девизните сметки и де-
визните штедни влогови на граѓаните кај Народната бан-
ка на Југославија, банките се должни да ги искажуваат во 
рамките на својата дневна девизна позиција или истите да 
и ги продаваат на Народната банка на Југославија. 

Член 7 
Се овластува Народната банка на Југославија во со-

работка со Здружението на банките на Југославија да про-
пише упатство за начинот на спроведување, следење и 
контрола на примената на оваа уредба кај банките. 

Член 8 
Контрола на правилноста на примената на оваа 

уредба кај продавачите на стоки предвидени со оваа уред-
ба врши пазарната инспекција. 
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Член 9 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 

казни за прекршок продавач на стоки кој ќе издаде стоки 
спротивно на намената на одобрениот кредит од оваа 
уредба или кој ќе изврши готовинска исплата на одобре-
ниот кредит. 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува до 31 декември 1987 година. 
Е.п. бр. 246 
10 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

677. 
Врз основа на член 24 од Законот за одговорноста за 

нуклеарни штети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78 и 
34/79) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ОГРАНИЧУВА-
ЊЕТО НА ОДГОВОРНОСТА НА КОРИСНИКОТ НА 

НУКЛЕАРНА ПОСТРОЈКА ЗА НУКЛЕАРНАТА 
ШТЕТА 

1. Корисникот на нуклеарна постројка одговара за 
нуклеарната штета од 9,000.000.000 динари по секоја нук-
леарна несреќа. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 233 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

678. 
Врз основа на член 69г од Законот за правата и 

должностите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80 и 64/86), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА ЈНА 
ВРЕДНОСТА НА ПОДАРОЦИТЕ ВО ОДНОСИТЕ СО 

СТРАНСТВО 
1. Се формира Комисија за процена на вредноста на 

подароците во односите со странство (во натамошниот 
текст: Комисија). 

2. Комисијата ги врши следните работи: 
1) проценува дали вредноста на подарокот што ќе го 

примат функционери, раководни работници и работници 
на сојузните органи или лица што со одлука на надлежни-
от сојузен орган се .определени да ја претставуваат Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од пре-
тставник на странска држава, орган на странска држава, 
организација институција или од странски државјанин е 
поголема од 50% од просечниот месечен личен доход на 
рботникот во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гбславија од претходната година; 

2) одлучува за предавање на подароците на Управата 
на деловните згради на сојузните органи или на друга 
стручна служба што се грижи за користење, одржување, 
чување и заштита на подароците кои стануваат општес-
твена сопственост или за предавање подароците на прима-
тел ите во сопственост; 

3) врши и други работи во согласност со одредбите 
на Законот за правата и должностите на сојузните органи 

во поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат, кои се однесуваат на примање и давање 
на податоци во односите со странство. 

3. Комисијата има претседател и шест членови. 
Претседателот и двајца членови на Комисијата ги 

именува Сојузниот извршен совет, а по двајца членови оп-
ределува Собранието на СФРЈ и Претседателството на 
СФРЈ, односно телата што тие ќе ги овластат. 

Претседателот и членовите на Комисијата се имену-
ваат на четири години. 

4. Комисијата може, заради процена на вредноста на 
подароците, да ангажира стручњаци од соодветен профил 
од сојузните органи и надвор од тие органи. 

5. Стручните и административните работи за потре-
бите на Комисијата ги врши Управата на деловните згра-
ди на сојузните органи. 

6. Средствата за работа на Комисијата се обезбедува-
ат во претсметката на Генералниот секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 235 
2 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

679. 
Врз основа на член 23, а во врска со член 20 од Зако-

нот за системот на општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во со-
работка со надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПЧЕНИЧНОТО 
БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И ОСНОВНИОТ ВИД 
ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО 
БРАШНО ОД ТИПОТ „850" НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за задржува-
ње на цените на пченичното брашно од типот „850" и ос-
новниот вид пченичен леб произведен од пченично браш-
но од типот „850", на затеченото ниво („Службен лист на 
СФРЈ, бр. 3/87). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува до 15 
август 1987 година 
Е. п. бр. 254 
24 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

680. 
Врз основа на член 82 став 4 од Законот за општона-

родната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), со-
јузниот секретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ПОСЕБНАТА 

ИНСПЕКЦИСКА СЛУЖБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат организацијата и 

работната на посебната инспекциска служба на Сојузниот 



Сабота, 25 јули 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 49 - Страна 1221 

секретаријат за народна одбрана (во натамошниот текст: 
Инспекцијата) за инспекциски работи во областа на оп-
штонародната одбрана. 

Член 2 
Инспекцијата од член 1 на овој правилник ги контро-

лира одбранбените подготовки што, во рамките на својата 
редовна дејност и активност во областа на општонародна-
та одбрана и основите на самозаштитата, ги спроведуваат 
основните и другите организации на здружен труд, месни-
те заедници и другите самоуправни организации и заедни-
ци (во натамошниот текст: самоуправните организации и 
заедници), општествено-политичките и други општестве-
ни организации и органи на општествено-политичките за-
едници. 

Член 3 
Инспекциските работи од член 1 на овој правилник 

ги вршат инспектори на служба во Инспекцијата и други 
лица што ќе ги овласти главниот инспектор на Инспекци-
јата (во натамошниот текст: главниот инспектор). 

На инспекторот му се издава овластување, кое важи 
со воена легитимација односно со лична карта. 

Образецот на овластувањето за инспекциски работи е 
пропишан во прилогот 1 на овој правилник и е негов сос-
тавен дел. 

Член 4 
Инспекторите се должни да ги чуваат тајните подато-

ци на општонародната одбрана што ќе ги сознаат во 
вршењето на инспекциските работи. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИЈАТА 

Член 5 
Инспекцијата е посебна организациска единица во 

состав на секторот за одбранбени подготовки на цивилни-
те структури на општеството на Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана (во натамошниот текст: секторот). 

Член 6 
Инспекцијата ја сочинуваат главниот инспектор и ин-

спекторите, чиј состав, организација и систематизација на 
работите се определуваат со формацијата. 

Член 7 
Организацијата на Инспекцијата се утврдува според 

видот, сложеноста и обемот на задачите и работите, ни-
вната меѓусебна поврзаност и другите услови потребни за 
нивно извршување. 

При утврдувањето на внатрешната организација на 
Инспекцијата и бројот на инспекторите и другите изврши-
тели на задачите и работите, се води сметка да се обезбеди 
ефикасно и квалитетно извршување на задачите и работи-
те од делокругот на инспекцијата и соодветна соработка 
со надлжените органи во републиките и автономните по-
краини. 

III. РАБОТА НА ИНСПЕКЦИЈАТА 

1. Тежиште на работата 

Член 8 
Со работата на Инспекцијата раководи главниот ин-

спектор. 

Член 9 
Во спроведувањето на сојузните закони и другите со-

јузни прописи и планови и мерки на органите и организа-
циите на федерацијата, Инспекцијата врши работи што 
особено се однесуваат на: 

1) остварувањето на основите на системот на општо-
народната одбрана и на основите и плановите и подготви-
телните мерки за одбрана на земјата; 

2) спроведувањето на насоките и другите акти на 
Претседателството на СФРЈ; 

3) усогласувањето на подготовките за одбрана во оп-
штествено-политичките заедници со основите на планови-
те и подготвителните мерки за одбрана на земјата; 

4) усогласувањето на плановите и мерките на оп-
штествено-политичките заедници со плановите и мерките 
на вооружените сили; 

5) организирањето и подготвувањето на производ-
ствени и други капацитети за производство на предмети 
на вооружување и воена опрема; 

6) подготвувањето на системи за врски значајни за 
дејствата на вооружените сили, нивното усогласување со 
потребите на вооружените сили, определувањето на оп-
штиот режим на употреба и користење во војна, во случај 
на непосредна воена опасност и во други вонредни прили-
ки; 

7) организирањето и функционирањето на воениот 
режим на пловидбата на море и на внатрешните пловни 
патишта; 

8) спроведувањето на основите на системот на цивил-
ната заштита, криптозаштитата, набљудувањето и извес-
тувањето и на основите на системот за врски за потребите 
на раководењето во општествено-политичките заедници; 

9) спроведувањето на основите на самозаштитата во 
општонародната одбрана; 

10) подготовувањето на системи за врски, електрони-
ка, воздушен и железнички сообраќај, електроенергетски 
систем и други системи значајни за општонародната од-
брана и безбедноста на земјата; 

11) спроведувањето на мерките за приправност и мо-
билизација; 

12) обуката за општонароднта одбрана; 
13) спроведувањето на барањата на надлежните орга-

ни за општонародна одбрана во врска со заштитата од во-
ени дејства при изработката на плановите за просторно и 
урбанистичко уредување. 

Член 10 
Во работите од член 9 на овој правилник, Инспекци-

јата ја утврдува состојбата на одбранбените подготовки и 
самозаштита во определена општествено-политичка заед-
ница и подготвеноста на самоуправните организации и за-
едници и на органите на таа општествено-политичка заед-
ница за функционирање во војна, во случај на непосредна 
воена опасност и во други вонредни прилики, при што по-
себно внимание им посветува на: 

1) програмската и планската ангажираност врз под-
готовките за општонародна одбрана на самоуправните 
организации и заедници и нивните органи и на органите 
на општествено-политичките заедници; 

2) усогласеноста и остварувањето на плановите за од-
брана, на плановите за развој на општонародната одбрана 
и на плановите за вонредни прилики на самоуправните 
организации и заедници и општествено-политичките заед-
ници со сојузните закони и други сојузни прописи и со 
плановите и мерките на органите и организациите на фе-
дерацијата; 

3) достигнатиот степен на по општествувањето на ра-
ботите на општонародната одбрана. 

2. Видови инспекција 

Член И 
Испекцијата може да биде редовна, вонредна и по-

вратна. ' 
Инспекцијата на став 1 на овој член може да биде нај-

авена или ненајавена, а по обем - целосна или делумна. 

Член 12 
Со редовната инспекција се вршат инспекциски рабо-

ти предвидени со годишниот план за работа. 
Редовната инспекција се вршат инспекциски работи 

се вршат инспекциски работи предвидени со годишниот 
план за работа. 

I t 



Страна 1222 - Број 49 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 25 јули 1987 

Редовната инспекција, по правило, е целосна и се 
врши на сите нивоа на организирањето и раководењето со 
општонародната одбрана. 

Член 13 
Вонредна инспекција се врши заради остварување 

или надополнување на увидот во состојбата на одбранбе-
ните подготовки во одделни самоуправни организации и 
заедници или општествено-политички заедници и нивни 
органи. 

Со вонредната инспекција можат да се опфатат и са-
мо одделни прашања заради оцена на подготвеноста за 
општонародна одбрана. 

Вонредната инспекција се спроведува по посебен 
план, по барање на Претседателството на СФРЈ, Сојузни-
от извршен совет и сојузниот секретар за народна одбра-
на. 

Член 14 
Повратната инспекција е со помал обем и ги опфаќа 

оние самоуправни организации и заедници, општествено-
-политички заедници и нивни органи кај кои, при редовна-
та или вонредната инспекција не е утврдена задоволител-
на состојба на одбранбените и самозаштитните подготов-
ки. 

Повратната инспекција се спроведува по посебен 
план, заради контрола на извршувањето на задачите по-
ставени во редовната или вонредната инспекција. 

Повратна инспекција не може да уследи пред истекот 
на рокот од најмалку три месеци по извршената редовна 
или вонредна инспекција. 

Член 15 
Инспекцијата, по правило, е најавена. 
Заради поцелосно согледување на одбранбените и са-

мозаштитните подготовки на одделни самоуправни орга-
низации и заедници, општествено-политички и други оп-
штествени организаации и општествено-политички заед-
ници, инспекцијата може да биде и ненајавена. 

3. Планирање на инспекцијата 

Член 16 
Во планирањето на своите работи, Инспекцијата со-

работува со заинтересираните сојузни, републички и по-
краински органи заради меѓусебно усогласување на плано-
вите, така што најдоцна до крајот на ноември на тековна-
та година за наредната година им доставува предлог на 
годишниот план за работа. 

Член 17 
Инспекцијата изработува годишен план за редовна 

инспекција за наредната година и му го доставува на одоб-
рување на сојузниот секретар за народна одбрана, најдоц-
на до крајот на декември на тековната година. 

Член 18 
Годишиот план за редовна инспекција содржи: назив 

на органот односно на организацијата во која ќе врши ин-
спекција; цел; основни задачи и начин на вршење на ин-
спекцијата; време на инспекцијата; вид на проверката; 
состав на Инспекцијата и трошоци за органите на Инспек-
цијата. 

Извод од одобрениот годишен план на Инспекцијата, 
по одлука на надлежниот старешина, им се доставува на 
заинтересираните сојузни, републички и покраински орга-
ни. 

Член 19 
Во годишниот план за редовна инспекција, по потре-

ба, може да се планира и повратна инспекција. 

Член 20 
За вонредна односно поврата инспекција, ако не е 

предвидена со годишниот план за работа, се изработува 
посебен план. 

Член 21 
Годишниот план за редовна инспекција се изработу-

ва така што во секоја република и покраина инспекција се 
врши на секои две до три години, а во органите на федера-
цијата - по потреба. 

Редовна инспекција во големите технички системи 
значајни за општонародната одбрана и безбедноста на 
земјата (системи за врски, електроника, воздушен и желез-
нички сообраќај, електроенергетики и други системи) 
може, по потреба, да се врши и во пократки рокови. 

По барање на Претседателството на СФРЈ, Сојузни-
от извршен совет и сојузниот секретар за народна одбра-
на, инспекција во сите општествено-политички заедници 
може да се планира и надвор од роковите пропишани со 
одредбите на ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 22 
При планирањето и вршењето на инспекциски рабо-

ти се опфаќаат територијалните целини на соодветните 
општествено-политички заедници, стратегиско-оператив-
ните правци, можните воишта, зоните, како и производ-
свтените и другите големи системи, репродукциони цели-
ни и одделни области на стопанството и на општествени-
те дејности. 

4. Метод за работа 
Член 23 

Состојбата на одбранбените и самозаштитните под-
готовки се утврдува: во разговор со надлжените раководи-
тели и со работниците на самоуправните организации и 
Заедници и на општествено-политичките заедници и со 
други лица; со преглед на: планот за одбрана, планот за 
вонредни прилики, планот за развој на општонародната 
одбрана, плановите за обучување за општонародна одбра-
на и другите документи од областа на општонародната 
одбрана; со практична проверка на подготвеноста на ор-
ганите и организациите и нивната оспособеност за работа 
во војна, во случај на непосредна воена опасносст и во 
други вонредни прилики. 

Член 24 
Во вршењето на инспекциски работи се обезбедува 

време неопходно за практична проверка на одделни орга-
ни на општествено-политичката заедница, определен број 
самоуправни организации и заедници, единици за врска на 
раководењето на општествено-политичката заедница, 
штабовите и единиците за цивилна заштита и системот за 
набљудување и известување, заради остварување увид во 
нивната подготвеност и оспособеност за работа во војна, 
во случај на непосредна воена опасност и во други вонред-
ни прилики, според соодветните планови за одбрана. Во 
текот на практичната проверка посебно се проверува усог-
ласеноста на планските решенија меѓу субјектите вклуче-
ни во практичната проверка и нивните планови со плано-
вите на вооружените сили. 

На здружените вежби и маневри, во соработка со со-
одветните сојузни, републички и покраински органи и ор-
ганизации, Инспекцијата со планскиот распоред на ин-
спекторите обезбедува да се стекне што поцелосен увид во 
функионирањето на сите фактори на општонародната од-
брана на определена територија. 

Податоците добиени практично со проверка се корис-
тат за изработка на извештаи и анализи на Инспекцијата 
другите сојузни органи на управата и сојузни организации 
и на соодветните органи во републиката и автономната 
покраина. . 

Член 25 
Пред почетокот на инспекцијата, инспекторите, на 

соодветен начин, од надлежните органи одговорни за од-
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бранбени подготовки во општествено-политичките заед-
ници, се информираат за состојбата на одбранбените под-
готовки на територијата на определена општествено-по-
литичка заедница во која се врши инспекција, како и за 
другите прашања од интерес за работата на Инспекцијата. 
Притоа главниот инспектор ги соопштува планот и про-
грамата на Инспекцијата, целта и методот на Инспекција-
та за одбранбени и самозаштитни подготовки. 

На ист начин се постапува и при инспекција во само-
управните организации и заедници. 

Пред почнувањето на инспекцијата, инспекторите се 
должни на лицето одговорно за одбранбени подготовки во 
самоуправната организација и заедница односно во над-
лежниот орган на општествено-политичката заедница да 
му го покажат овластувањето и воената легитимација од-
носно личната карта. 

Член 26 
Инспекција се врши по следните основни елементи: 
1) нормативно регулирање на општонародната од-

брана и општествената самозаштита ; 
2) активност за спроведување на задачите и работете 

на општонародната одбрана и општествената самозашти-
та, меѓусебна усогласеност на подготовките и достигнато-
то ниво на организираноста; 

3) содржина, реалност и разработеност на планот за 
одбрана; 

4) план за вонредни прилики; 
5) план и програма за обучување и оспособување за 

општонародна одбрана; 
6) план за развој на општонародната одбрана; 
7) усогласеност на одбранбените подготовки со осно-

вите на плановите и подготвителните мерки за одбрана на 
земјата; 

8) усогласеност на одбранбените подготовки со пла-
новите и мерките на вооружените сили 

9) остварување Јна општествените договори и самоуп-
равните спогодби значајни за општонародната одбрана. 

Член 27 
Инспекција на одбранбените подготовки на самоуп-

равните организаации и заедници и на органите на оп-
штествено-политичките заедници, што престануваат да 
работат, на оглас на мобилизација, се врши врз основа на 
планот за одбрана и во согласност со актот на надлежни-
от орган на општествено-политичката заедница за преста-
нување на работата. 

Во сложените организации на здружен труд и во ра-
ботни организации што имаат основни организации на 
здружен труд, покрај соодветните елементи од член 26 на 
овој правилник, посебно се контролира и оценува степе-
нот на координацијата, насочувањето и изработката на 
дел од планот за одбрана, што се однесува на нивното 
функционирање во војна во однос на работните односо ос-
новните организации. 

Член 28 
Во месните заедници, покрај соодветните елементи 

од член 26 на овој правилник, се контролираат и оценува-
ат подготовките за заштита и спасување на населението и 
материјалните добра, усогласеноста на плановите за од-
брана и на плановите за вонредни прилики со соодветните 
планови на територијата на месната заедница и за обезбе-
дување со комунални, здравствени и други потреби на на-
селението и вооружените сили за работа во војна, во слу-
чај на непосредна воена опасност и во други вонредни 
прилики. 

5. Оценување 

Член 29 
Субјектите на планирањето можат да де најдат во вој-

на во овие ситуации: 
1)на територијата на општествено-политичката заед-

ница изложена на удари од воздухот и субверзивно-дивер-
зантски дејства; 

2) на територијата на општествено-политичката заед-
ница непосредно загрозена со дејства на агресорот од зем-
јата, од морето и од воздухот; 

3) на територијата што агресорот привремено ја за-
поседнал. 

Зависно од ситуацијата од став 1 на овој член, од-
бранбените подготовки се оценуваат на следниот начин: 

1) ако одбранбените подготовки се такви што да овоз-
можуваат успешно преминување на функционирање во 
војна во случаевите од став 1 точ. 1 до 3 на овој член, ни-
вната состојба се оценува со оценка „многу добар“, во слу-
чаите од точ. 1 и 2 - со оценка „добар“, а во случајот од 
точка 1 - со ценка „задоволува“; 

2) ако одбранбените подготовки не овозможуваат 
преминување на функционирање во војна ниту во случајот 
од став 1 точка 1 на овој член, нивната состојба се оценува 
со оценка „не задоволува“. 

По исклучок од одредибте на ст. 1 и 2 од овој член, 
одбранбените подготовки на субјектите што престануваат 
со работа во војна, се оценуваат според разработеноста и 
функционалноста на планските решенија. 

Член 30 
Планот за вонредни прилики се оценува описно, со 

оценка „задоволува“ или „не задоволува“. 
Планот се оценува со оценка „задоволува“ кога, спо-

ред постојните прописи, се изработени сите предвидени 
документи, ако по својата содржина и квалитет се прифат-
ливи и обезбедуваат реализирање на планираните задачи, 
мерки и постапки. 

Со оценка „не задоволува“ се оценува планот со кој 
не се исполнети условите од став 2 на овој член. 

Член 31 
Нормативното регулирање на подготовките и еле-

ментите од член 26 став 1 точ. 2 и 5 до 9 на овој правилник 
се оценуваат во рамките на одбранбените подготовки и 
тоа со оценување на планот за одбрана. 

Член 32 
Состојбата на одбранбените подготовки во општес-

твено-политичките заедници се оценува врз основа на про-
сечната бројчена оценка од плановите за одбрана и прак-
тична проверка на вежбите на контролираните субјекти, 
в.одејќи сметка за значењето наодделни органи, организа-
ции и заедници. 

Ако во општествно-политичката заедница повеќе од 
20% од прегледаните планови за одбрана се оценети со 
оценка „задоволува“ и најмалку 30% - со оценка „не задо-
волува“, состојбата на одбранбените подготовки се оцену-
ва со оценка „не задоволува“, без оглед на бројот на пла-
новите оценети со многу добра или добра оценка. 

При давањето конечна оцена за состојбата на одбран-
бените подготовки на територијата на контролираната 
општествено-политичка заедница, посебно се води сметка 
за организациите на здружен труд во стопанството и оп-
штествените дејности што се носители на развојот и од 
посебно значење за народната одбрана на таа општестве-
но-политичка заедница. 

Ако кај контролираните субјекти во општествено-по-
литичката заедница повеќе од 40% од плановите за вон-
редни прилики се оценети со оценка „не задоволува“, сос-
тојбата на самозаштитните подготовки се оценува со 
оценка „не задоволува“. 

Член 33 
Извршниот орган на собранието на општествено-по-

литичката заедница не може да добие позитивна оценка 
ако, според одредбите на чл. 29 и 30 на овој правилник, 
30% и повеќе органи на управата се оценети со оценка „не 
задоволува“ и најмалку 20% - со оценка „задоволува“. 

Член 34 
Ако во сложените организации на здружен труд и во 

работните организации што имаат основни организации 
на здружен труд повеќе од 20% од плановите за одбрана се 
оценети со оценка „задоволува“ и 30% и повеќе - со оценка 
„не задоволува“, вкупната состојба на одбранбените под-
готовки се оценува со оценка „не задоволува“. 

Состојбата на самозаштитните подготовки^ кај кон-
тролираните субјекти на планирањето се оценува со оцен-



Страна 1224 - Број 49 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 25 јули 1987 

ка „задоволува“, ако повеќе од 60% од плановите за вон-
редни прилики се оценети со оценка „задоволува“, а со 
оценка „не задоволува“ - ако 40% и повеќе планови се оце-
нети со оценка „не задовлува". 

Сообразно со одредбата на член 32 став 3 од овој пра-
вилник, одбранбените подготовки на организациите на 
здружен труд во стопанството и општествените дејности, 
што во својот состав имаат организациски единици или 
други форми за организање од посебно значење за општо-
народната одбрана, се оценуваат според состојбата на 
подготовките во тие организациски единици. 

Член 35 
При давањето конечна оценка и заклучок за состојба-

та на одбранбените и самозаштитните подготовки на кон-
торлираните самоуправни организации и заедници и на 
органите на општествено-политичката заедница, посебно 
внимание им се посветува на елементите од член 26 точ. 1 
до 8 на овој правилник, што се одлучувачки за давањето 
на конечна оценка. Ако во самоуправната организација 
или заедница планот за производство односно за вршење 
на услуги во војна не е оценет позитивно, планот за одбра-
на се оценува со оценка „не задоволува“. 

Член 36 
За утврдената состојба на одбранбените подготовки 

при конторлата во самоуправните организации и заедни-
ци и органите на општествено-политичките заедници, ин-
спекторите составуваат записник, а оценката за состојбата 
му ја соопштуваат на раководителот на одбранбените 
подготовки. 

Заклучна оценка за состојата на одбранбените подго-
товки во општествено-политичката заедница дава главни-
от инспектор на Инспекцијата на заедничката седница со 
надлежните органи за општонародна'одбрана на соодвет-
на општествено-политичка заедница. 

По еден примерок од записникот за состојбата на од-
бранбените подготовки во самоуправните организации и 
заедници и органот на опшествено-политичката заедница 
Инспекцијата дава на користење на организацијата однос-
но на органот кај кој е вршена инспекција, на надлежниот 
општински, републички и покраински орган, а по потреба 
- и на надлежните сојузни органи и сојузни организации. 
Еден примерок од записникот задржува Инспекцијата. 

Член 37 
Записникот на инспекторите за состојбата на одбран-

бените подготовки, начелно, содржи: 
1) назив на органот или организацијата во која е из-

вршена инспекција; 
2) основ за вршење на инспекција; 
3) имиња на лицата што присуствувале при инспек-

цијата; 
4) нормативно регулирање на одбранбените и само-

заштитните подготовки; 
5) активност за спроведување на задачите и работите 

на општонародната одбрана и општествената самозашти-
та, меѓусебна усогласеност на подготовките и ниво на ор-
ганизираноста; 

6) квалитет и реалност на изработените документи на 
планот за одбрана и на планот за вонредни прилики; 

7) .квалитет на планот за обука и степен на обученос-
та и оспособеноста на субјектите; 

8) квалитет и реалност на среднорочниот и развојни-
от план на општонародната одбрана и нивно реализира-
ње; 

9) заклучок со кратка констатација за состојбата на 
одбранбеното и самозаштитното организирање, подготву-
вањето и оспособеноста за работа во војна, во случај на 
непосредна воена опасност и во вонредни прилики и за ко-
нечната писмена оценка; 

10) налози за давање задачи за отстранување и реша-
вање на уочените недостатоци и проблеми: 

П) предлог на мерки по потреба; 
12) поука за приговор на записник. 
Записникот го потпишуваат инспекторот што ја из-

вршил инспекцијата и раководителот на одбранбените 
подготовки на контролираниот субјект. 

"Y ч 

По завршената инспекција на одбранбените подго-
товки во републиката или покраината односно во сојузни-
те органи, инспекторите составуваат извештај за состојба-
та на одбранбените подготовки во дејностите во кои врше-
ле инспекција. Овој извештај се работи врз основа на за-
писникот на инспекторите за состојбата на одбранбените 
подготовки кај контролираните субјекти. Инспекторите 
во извештајот ја оценуваат состојбата на одбранбените 
подготовки во определена стопанска или општествана деј-
ност односно во органите и организациите на општестве-
но-политичките заедници и даваат заклучок со предлог на 
мерки. 

Член 38 
Врз основа на извештајот на инспекторите за состој-

бата на одбранбените подготовки во одделни стопански и 
општествени дејности односно органи и организации на 
општествено-политичката заедница, Инспекцијата израбо-
тува извештај за состојбата на одбранбените подготовки, 
кој содржи: состојба на одбранбените подготовки, з. клу-
чоци со предлог на мерки, а, по потреба, и друго. 

Извештајот на Инспекцијата за состојбата на одбран-
бените подготовки во републиката или покраината се до-
ставува до Собрението на СФРЈ, Сојузниот извршен со-
вет, претседателството на републиката односно покраина-
та, претседателството на ЦК на СК на републиката одно-. 
со до претседателството на покраинскиот комитет на СК, 
извршниот совет на собрението на републиката односно 
покраината, сојузниот секретар за народна одбрана и сек-
торот за одбранбени подготовки на цивилните структури 
на општеството. Извештајот за состојбата на одбранбени-
те и самозаштитните подготовки во автономните покраи-
ни се доставува и до Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија. 

Извештајот на Инспекцијата за состојбата на одбран-
бените и самозаштитните подготовки на сојузните органи 
и организации се доставува до: Собранието на СФРЈ, Со-
јузниот извршен совет и сојузниот секретар за народна од-
брана, а, по потреба, и до другите заинтерсирани сектори 
и управи на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува нај-
доцна 30 дена по завршента инспекција. 

Покрај извештајот од став 1 на овој член, Инспекци-
јата изработува и годишен извештај за состојбата на од-
бранбените и самозаштитните подготовки во републики-
те, покраините и сојузните органи и организации, во кои 
во изминатата година е извршена инспекција. Во овој из-
вештај, покрај уводниот дел, се даваат: општи забележува-
ња за достигнатиот степен на одбранбените и самозаш-
титните подготовки во земјата, оценка на подготовките, 
заклучоци со предлози на мерки заради унапредување на 
подготовките и отстранување на уочените недостатоци. 
Годишниот извештај Инспекцијата го доставува до Сојуз-
ниот извршен совет, сојузниот секретар за народна одбра-
на и секторот. 

6. Правни средства 
Член 39 

Стручна помош, во смисла на одредбата на член 83 
став 1 точка 4 од Законот за општонародната одбрана, на 
органите и организациите чии подготовки се контролира-
ат инспекторите им даваат во текот на вршењето на ин-
спекциските работи, со непосредно укажување на појавите 
што ги уочиле и мерките за нивно отстранување. По по-
треба, предложените мерки можат да се наведат и во за-
писникот од член 37 на овој правилник. 

Во давањето стручна помош, во согласност со одред-
бите од став 1 на овој член, инспекторите не можат да 
вршат работи и задачи што не се споиви со нивната фун-
кција. 

Член 40 
Ако инспекторот при вршењето на инспекциски рабо-

ти утврди дека има основа за поведување прекршочна по-
стапка, ќе поднесе пријава до органот надлежен за водење 
на таа постапка. 

Ако инспекторот утврди дека постои основано сом-
невање дека е сторено кривично дело, ќе поднесе кривична 
пријава до надлежниот тужител. 
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Податоците за пријавата поднесена поради пре-
кршок односно кривично дело се внесуваат во записникот 
од член 37 на овој правилник. 

Член 41 
На записникот на Инспекцијата од член 37 на овој 

правилник може да се стави приговор во рок од 15 дена од 
денот на приемот на записникот. 

Приговорот од став 1 на овој член му се поднесува на 
помошникот на заменикот на сојузниот секретар за народ-
на одбрана за одбранбени подготовки на цивилните струк-
тури на општеството (во натамошниот текст: помошни-
кот). 

Помошникот е должен приговорот да го разгледа во 
рок од 30 дена од денот на неговиот прием. Ако помошни-
кот утврди дека приговорот е основа, може да нареди за-
писникот да се усогласи со вистинската состојба или да се 
изврши повторна инспекција. Повторна инспекција не 
може да врши инспекторот на чиј записник е вложен при-
говор. 

Наодот^ оценката на повторната инспекција однос-
но на помошникот се конечни. 

Член 42 
Приговорот на извештајот на Инспекцијата за состој-

бата на одбранбените и самозаштитните подготовки во 
сојузните органи и организации, републиките и покраини-
те може да се поднесе во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на извештајот. 

За приговорот на наодот и оценката на извештајот на 
Инспекцијата, со кој состојбата на одбранбените подго-
товки на општествено-политичката заедница не е оценета 
како задоволителна, одлучува сојузниот секретар за на-
родна одбрана, во рок од 30 дена од денот на приемот на 
приговорот. 

IV. СОРАБОТКА НА ИНСПЕКЦИЈАТА СО ДРУГИ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 43 
Инспекцијата непосредно соработува со сојузните ор-

гани на управата и сојузните организации во остварување-
то на инспекциските работи во областа на општонародна-
та одбрана од делокругот на тие органи и организации. 

Соработката од став 1 на овој член се остварува со: 
меѓусебно усогласување на плановите на инспекциските 
работи од областа на општонародната одбрана, со вклучу-
вање на работници на тие органи и организации во соста-
вот на Инспекцијата заради заедничко вршење на инспек-
циски работи и со следење на остварувањето на инспек-
циските работи од надлежноста на органите на федераци-
јата. 

Член 44 
Во вршењето на работите од својот делокруг, Ин-

спекцијата соработува со републичките и покраинските 
органи на управата што вршат инспекциски работи во об-
ласта на општонародната одбрана. 

Соработката од став 1 на овој член се остварува со 
доставување на годишни и други планови на Инспекција-
та до надлежните републички и покраински органи, зара-
ди усогласување на инспекциските работи во соодветните 
општествено-политички заедници и со разгледување на 
прашањата од заеднички интерес и на прашањата од зна-
чење за инспекциските работи во областа на општонарод-
ната одбрана. 

Инспекцијата може, по потреба, заради усогласување 
на своите планови за вршење на инспекциски работи со 
плановите на инспекцијата во републиките и покраините, 
да ги побара на увид плановите на тие инспекции односно 
извештајот за планираните инспекциски работи. 

Во остварувањето на соработка во смисла на став 1 
од овој член, извршување на одделни инспекциски работи 
(повратна инспекција и сл.), по претходен договор, може 
да му се довери соодветната инспекција на надлежниот 
орган на општествено-политичката заедница. 

Член 45 
Во соработка со соодветните сојузни органи на упра-

вата и сојузни организации и надлежните органи во репуб-
ликите и покраините, Инспекцијата го следи преземањето 
на м,ерки за остварување на нејзините предлози од извеш-
тајот за одделни републики, покраини и сојузни органи и 
организации односно од годишниот извештај за состојба-
та на одбранбените подготовки во контролираните сојуз-
ни органи односно органи во републиките и покраините. 

Член 46 
Инспекцијата соработува со секторите и управите на 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана, со управите 
на Генералштабот и со Инспекцијата на вооружените си-
ли. 

Член 47 
Во вршењето на инспекциските работи инспекторите 

соработуваат со надлежните органи на самоуправните ор-
ганизации и заедници односно на општествено-политичи-
те заедници и со другите заинтересирани органи во оп-
штествено-политичките заедници и со надлежните коман-
ди и штабови на вооружените сили. 

Член 48 
Заради разгледување на важните прашања за врше-

њето на инспекциски работи, можат, по потреба, да се ор-
ганизираат пошироки заеднички состаноци и советувања 
на Инспекцијата со заинтересираните субјекти. 

Ѓ 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престануваат да важат одредбите на член 1, став 1, член 4, 
ст. 1 до 9, чл. 11 до 15, чл. 22 до 27, чл. 29 до 42 и чл. 46 и 47 
на Правилникот за надлежноста и роботата на Главната 
инспекција на народната одбрана на Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана („Службен воен лист“, бр. 23/76). 

Член 50 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 45-3 
19 јуни 1987 година 
Белград Сојузен секретар за народна 

одбрана, адмирал на флота, 
Бранко Мамула, с. р. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ Прилог бр. 1 
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

СЕКТОР ЗА ОДБРАНБЕНИ 
ПОДГОТОВКИ НА ЦИВИЛНИТЕ 
СТРУКТУРИ НА ОПШТЕСТВОТО 

О В Л А С Т У В А Њ Е број. . 
Врз основа на чл. 82 и 83 од Законот за општонарод-

ната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82) и член 
3 од Правилникот за организацијата и работата на посеб-
ната инспекциска служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/87) гоовластувам за вршење на инспекциски работи ин-
спекторот во Инспекцијата 

(име и презиме, чин - звање) 

број на воената легитимација-личната карта 

издадена од 
(назив на органот што ја издал воената легитимација) 

(место) (датум на идавањето) 

Забелешка: Важи со воена легитимација - лична карта. 
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА 

ИНСПЕКЦИЈАТА 
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681. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Усло-
ви на квалитетот JUS G.C6.511 

2) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Прави 
цевки. Форми и мери JUSG.C6.512 

3) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Реви-
зии. Форма и мери JUS G.C6.513 

4) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Двок-
ратни наглавки. Форми и мерки JUSG.C6.514 

5) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Лако-
ви. Форма и мери JUS G.C6.515 

6) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Редук-
ции. Форми и мери JUSG.C6.516 

7) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Чата-
ли двокраки. Форма и мери JUS G.C6.517 

8) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Чата-
ли двокраки. Форма и мери JUS G.C6.518 

9) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид за канализација. Мето-
ди на испитување JUS G.C6.511 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
градежништво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/149 
3 јуни 1987 година 
Белградд 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

682. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

„Југословенскиот стандард JUS Н.Р8.062 е за-
должителен во целост, а ќе се применува врз испитување-
то на пестициди од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Применувањето на југословенскиот стандард JUS 
Н.Р0.009 не е задолжително“. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 15 август 1987 го-

дина. 

Бр. 07-93/150 
3 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

683. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за архивската 

граѓа на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
11/86), сојузниот секретар за надворешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите и начинот 

на користење на архивската граѓа на Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи, на дипломатските и конзулар-
ните претставништва, на културно-информативните цен-
три и на другите претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство (во ната-
мошниот текст: архивска граѓа на ССНР) за службени по-
треби, научноистражувачка рбота, културно-просветни, 
информативно-публицистички, приватноправни цели, ка-
ко и за други потреби на работните луѓе и граѓаните, на 
самоуправните организации и заедници, на општествено-
-политичките и другите општествени организации, на ор-
ганите на општествено-политичките заедници, на други 
општествени правни и граѓански правни лица. 

Член 2 
Архивската граѓа на ССНР се користи во читалната 

на Сојузниот секретаријат за надворешни работи (во ната-
мошниот текст: ССНР) под условите утврдени со овој 
правилник. 

Член 3 
Користење на архивската граѓа на ССНР за службени 

потреби на ССНР вршат за тоа определени работници на 
ССНР врз основа на писмено барање од организационата 
единица и одобрение од сојузниот секретар за надворешни 
работи. t 

Претставници на органите и организациите на оп-
штествено-политичките заедници, на општествено-поли-
тичките и другите општествени организации, на самоуп-
равните организации и заедници ја користат архивската 
граѓа на ССНР за службени потреби врз основа на писме-
но барање, а по одобрение од сојузниот секретар за надво-

4 решни работи. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за пес-

тициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/87) членот 3 се 
менува и гласи: 

Член 4 
Под користење на архивската граѓа на ССНР за науч-

ноистражувачка работа се сметаат, во смисла на овој пра-
вилник, истражувањата што ги вршат научни и други ра-
ботници, самоуправни организации и заедници што се за-
нимаваат со научно истражување, вклучувајќи ги стипеи-
дистите на научни институти и соодветни факултети. 

Под користење на архивската граѓа на ССНР за кул-
турно-просветни и информативно-публицистички цели се 
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подразбираат истражувањата за трудови и дела од кул-
турно-просветен и информативно-публицистички карак-
тер заради објавување, како и истражувањата за потреби-
те на средствата за јавно информирање и издавачките ку-
ќи. 

Член 5 

Архивксата граѓа на ССНР може да биде користена 
за научни, културно-просветни и информативни цели 30 
години по нејзиното настанување, ако Сојузниот извршен 
совет не определи подолг рок за одделна архивска граѓа. 

На користење се дава средена и микрофилмувана ар-
хивска граѓа на ССНР. 

Во посебни случаи, кога тоа го бараат општите оп-
штествени интереси, меѓународните односи и надвореш-
ната политика на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други слични општествени потреби, сојузни-
от секретар за надворешни работи може, на предлог од 
Центарот за информационо-документациони работи (во 
натамошниот текст: ИНДОК-центар) да одлучи опреде-
лена архивска граѓа на ССНР да и се даде на користење на 
определена институција или на поединец пред истекот на 
рокот од став 1 на овој член иако не се исполнети услови-
те од став 2 на овој член. 

Член 6 
На користење се даваат фотокопии, микрофилмови 

или на други медиуми забележана архивска граѓа. 
Изворна архивска граѓа може по исклучок да се даде 

на користење за научноистражувачка работа само врз ос-
нова на писмено одобрение од сојузниот секретар за над-
ворешни работи, ако не постојат снимки на таа граѓа или 
ако тоа го бара посебна научна потреба односно метод на 
работа. 

Член 7 
Користење на архивската граѓа на ССНР за научни, 

културно-просветни, информативни и приватни цели 
одобрува во писмена форма сојузниот секретар за надво-
решни работи. 

Одобрението за користење на архивската граѓа на 
ССНР гласи на име и не може да се пренесува на друго ли-
це. 

Одобрението за користење на архивската граѓа на 
ССНР важи една година. По истекот на тој рок ново одоб-
рение може да се даде врз основа на образложено писмено 
барање. 

Член 8 
Органот или организцијата односно лицето кое бара 

одобрение за користење на архивската граѓа на ССНР мо-
ра во барањето за добивање одобрение да ја наведе целта 
на истражувањето и по можност-фондовите што содржат 
податоци за областа или темата на истражувањето. 

Истражувачот добива архивска граѓа на ССНР само 
од областа (темата) на која добил одобрение и од фондо-
вите што се наведени во одобрението, за секоја промена 
на областа (темата) корисникот е должен да прибави ново 
одобрение. 

Член 9 
Сојузниот секретар за надворешни работи, на пред-

лог од ИНДОК-центар, може да му ускрати користење на 
архивската граѓа на ССНР на лице кое небрежно и несо-
весно постапува со таа граѓа, го загрозува нејзиниот ин-
тегритет, среденост или сигурност, злоупотребува подато-
ци од архивската граѓа, ги нарушува правилата за работа 
на читалната и сл. 

Член 10 
Органите, организациите што се занимаваат со науч-

но истражување, или поединци, не можат преписите или 
фотокопиите на документи што им се дадени на користе-
ње да ги објавуваат во вид на збирки на документи без 
претходна согласност од сојузниот секретар за надвореш-
ни работи. 

Член 11 
Одредбите од овој правилник се применуваат и на ар-

хивската граѓа и на збирките на документи што како пода-
рок, со откуп или на друг начин влегле во состав на архив-
ската граѓа на ССНР. 

Одредбата на став 1 од овој член не се применува на 
архивската граѓа и на збирките на документи во случаите 
кога сопствениците или дарителите претходно, во соод-
ветна форма (тестамент и сл.) или при предавањето на 
граѓата, дале упатства за условите и начинот на нејзино 
користење. 

Член 12 
Корисниците на архивската граѓа на ССНР кои ќе об-

јават трудови врз основа на таа архивска граѓа, се должни 
бесплатно да му отстапат на ССНР еден примерок од сво-
јот авторски труд. 

По бараање на граѓани, заради остварување на нивно 
приватноправни интереси, ИНДОК-центар издава, во сог-
ласност со прописите, уверенија и други исправи за факти 
што се содржани во архивската граѓа на ССНР. 

Член 13 
По барање на корисници на архивската граѓа на 

ССНР, ИНДОК-центар може да дава преписи и снимки на 
документите што ги чува. 

Корисникот од став 1 на овој член е должен да ги 
поднесува трошоците за давање на тие услуги на користе-
ње на архивската граѓа на ССНР. 

Член 14 
Архивската граѓа на ССНР (оригинали на докумен-

ти) може привремено да се изнесува во странство во сог-
ласност со одредбата на член 38 од Законот за архивската 
граѓа на федерацијата. 

Копии на документи од архивската граѓа ССНР 
можат да се изнесат во странство само со писмено одобре-
ние од сојузниот секретар за надворешни работи. 

Член 15 
Претставници на научни установи и други институ-

ции од странство, како и странски државјани ја користат 
архивската граѓа на ССНР во согласност со одредбите од 
Законот за архивската граѓа на федерацијата и на овој 
правилник, само врз основа на посебно одобрение. 

Одобрение од став 1 на овој член дава сојузниот сек-
ретар на предлог од ИНДОК-центар, во согласност со ме-
ѓународните договори за научна, просветно-културна и 
техничка сорботка и со интересите на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југослвија, а, по правило, врз основа 
на фактички реципроцитет. 

Член 16 
ИНДОК-центар води досие на корисниците на архив-

ската граѓа на ССНР картотека на објавените трудови врз 
основа на архивската граѓа на ССНР. 

Член 17 
За примена на одредбите од овој правилник е одгово-

рен раководителот на ИНДОК-центар, како и работници-
те што непосредно ги спроведуваат одредбите од овој пра-
вилник. 

Непридржувањето кон одредбите од овој правилник 
повлекува одговорност во согласност со законот и со 
важечките нормативни акти на ССНР. 

На корисникот на архивската граѓа кој ќе ја прикрие, 
присвои, оштети, уништи или на друг начин ќе ја напрви 
неупотреблива архивската граѓа се применуваат одредби-
те за кривична и прекршочна одговорност. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи правилникот за условите за користење 
на регистратурскиот материјал и архивската граѓа на 
Државниот секретаријат за надворешни работи и на дип-
ломатските и конзуларните претставништва на Југослави-
ја во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/69). 
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Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
П-бр. 254/87 
15 април 1987 година 
Белград . 

Сојузен секретар, 
за надворешни работи 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

684. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, во 

врска со член бб од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 
26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86, 22/87 
и 43/87) и Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/87, 24/87, 37/87, 42/87 и 45-87), во точка 14 ставот 3 се 
менува и гласи: 

„Кредити за намените од оваа точка може да користи 
и Народната банка на Југославија - Воен сервис во висо-
чина до 55% од износот на побарувањата по кредитите да-
дени на организациите на здружен труд што произвеле во-
оружување, воена опрема и воените установи, ако тоа кре-
дитирање се однесува на извршувањето на меѓународни 
обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија." 

2. Во точка 16 по став 7 се додаваат два ст. 8 и 9 кои 
гласат: 

„По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точка, 
ако првобитно утврдената динамика на извозот е проме-
нета и таа промена е прифатена во народната банка, ро-
кот до 30 дена за поднесување докази дека се извезени сто-
ките за чие производство и подготовка е користен кредит 
за намените од оваа точка почнува да тече од денот на но-
виот рок за извоз. Банките се должни да прибават од ко-
рисникот на кредитот доказ дека извозот е реализиран, а 
како доказ се сметаат соодветните царински декларации 
односно спецификации од став 3 точка 11 на оваа одлука, 
договорот со странскиот купувач за одлагање на рокот за 
извоз и потврдата од народната банка дека одлагањето на 
рокот за извоз е прифатено; 

Рокот од став 7 на оваа точка може да се продолжи за 
уште 30 дена ако кредитот за производство и подготовка 
за извоз е користен врз основа на договор со странскиот 
нарачувач, според кој странскиот нарачувач дополнител-
но се откажал односно го откажал преземањето на готови 
производи и услуги според порано договорената извозна 
зделка. Во тој период, од вкупно до 60 дена, извозникот е 
должен да обезбеди друг странски купувач и да ги извезе 
стоките за чие производство и подготовка е користен кре-
дит. Банките се должни да прибават од кроисникот на кре-
дитот доказ дека извозот е реализиран, а како доказ се 
сметаат соодветните царински декларации односно специ-
фикации од став 3 точка 11 на оваа одлука и дговорот со 
новиот странски купувач." 

3. Во точка 27 по став 1 се додава нов став 2,кој гласи: 
„По исклучок од доредбата на став 1 од оваа точка, 

кредити за кредитирање на сезонските залихи на маслов 

дајна репка од родот на 1987 година односно на сурово 
масло за јадење добиено со преработка на таа маслодајна 
репка, банките можат да користат во височина до 50% од 
состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на 
организациите на здружен труд." 

Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 3 до 6. 
4. Во точка 31 по став 2 се додава нов став 3, кој гла-

си: 
„По искучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 

кредити за кредитирање на формирањето на стоковните 
резерви на маслодајна репка од родот на 1987 година од-
носно на сурово масло за јадење добиено со преработка на 
таа маслодајна репка, банките можат да кроистат во висо-
чина до 50% од состојбата на кредитите што за таа намена 
им ги дале на организациите на здружен труд односно на 
други општествени правни лица кај кои се формираат тие 
резерви." 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 96 
21 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

685. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83 и 16/86), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТИ НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИ-

ХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, самоуправните интересни заедници и на други самоуп-
равни организации и заедници, за начинот на уплатување 
на тие приходи и за начинот за известување на корисници-
те на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84, 
67/84, 5/85, 72/85, 23/86 и 70/86) во точка 41 став 1 по од-
редбата под 3, се додава нова одредба под 4, која гласи: 

„4) на сметката бр. 842-203 - Средства на организаци-
ите на здружен труд наменети за здружување за развој на 
стопански недоволно развиените републики и автномни 
покраини за 1987 година." 

2. Во точка 58 став 6 во четвртиот ред по зборовите: 
„од сметките“ се додаваат зборовите: „на одредба под 1 и 
2", а зборовите: „износ од 50.000" се заменува со зборови-
те: „износ од 200.000", а по зборовите или: „поголем“ се 
додаваат запирка и зборовите: „а распоредувањето на 
средствата наменети за здружување од одредбите под 2 и 
3 на точка 41 се врши секој работен ден во периодот од 1 
до 20 во месецот за изминатото тримесечје, а надвор од 
тој период распоредувањето се врши кога на сметката ќе 
се собере износот предвиден во овој став. 

3. Во точка 59 на крајот на одредбата под 3 точката се 
заменува со знакот точка и запирка и се додава нова од-
редба под 4, која гласи: 

„4) проодната сметка бр. 842.-219 - Средства на орга-
низациите на здуржен труд наменети за здружување за 
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развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 1987 година." 

4. Во списокот на општините, со ознаки, по републи-
ките и автономните покраини и со надлежните служби на 
општественото книговодство во колоните 6 и 7 по зборо-
вите: „Титова Митровица 310" се додаваат зборовите: 
„Зубин Поток 324". 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот денот на обја-
вувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6-8815/1 
10 јули 1987 година 

, Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

686. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА АПАРАТИ ЗА 

ЗАШТИТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ДИШЕЊЕ 
1. На задолжително атестирање подлежат апаратите 

за заштита на органите за дишење (во натамошниот тек-
ст: апарати), и тоа: 

1) изолационен, апарат со кислород - JUS Z.B 1.005; 
2) изолационен апарат (самоспасител) со комприми-

ран кислород - JUS Z.B 1.130; 
3) изолационен апарат (самоспасител) со хемиски 

врзан кислород - JUS Z.B 1.140; 
4) апарат со компримиран воздух - JUS Z.B 1.009; 
5) СО - филтрирачки самоспасител - JUS Z.B 1.007. 
2. Задолжително атестирање на апаратите од точка 1 

на оваа наредба се спроведува на следниот начин: 
1) за производите од домашно производство се атес-

тира типот на производот, со контрола на сообразноста 
на производот од производството со атестиракиот тип; 

2) за производите од увоз се атестира типот на произ-
водот, со контрола на сообразноста на производот од се-
која партија на испорака од ист тип и потекло. 

Под тип на производ, во смисла на оваа наредба, се 
подразбира апарат на ист производител и со исто кон-
струкционо решение за определена примена. 

3. На испитување заради задолжително атестирање 
подлежат следните карактеристики на квалитетот на про-
изводите од точка 1 на оваа наредба: 

1) содржина на кислород во вдишениот воздух; 
2) содржина на јаглендиоксид во вдишениот воздух; 
3) температура на вдишениот воздух; 
4) отпори при дишењето; 
5) номинално време на заштита; 
6) маса на апаратот; 
7) корисна зафатнина на вреќичката за дишење; 
8)вентил за натпритисок; 
9) херметичност на апаратот; 
10) отпорност спрема удари и потреси; 
11) квалитет на материјалот; 
12) отпорност на апаратот спрема високи и ниски 

температури; 
13) функционирање на автоматот за белите дробови; 
14) функционирање на разводникот за кислород. 
Пред испитувањето на карактеристиките на квалите-

тот од став 1 на оваа точка, мора да се проверат конструк-
цијата и составните делови на апаратот, обележувањето 
на металните делови и техничката документација. 

Покрај испитување на карактеристиките на квалите-
тот од став 1 на оваа точка, на производите од точка 1 на 
оваа наредба се вршат и ергометриски испитувања и испи-
тувања во услови на експлоатација. 

4. Вредностите на карактеристиките на квалитетот на 
изолационите апарати, што подлежат на испитување зара-

ди задолжително атестирање, се утврдени со следните ју-
гословенски стандарди и тоа со: 

1) југословенскиот стандард JUS Z.B1.005 - Заштита 
на органите за дишење. Изолационен апарат со кислород. 
Технички услови и методи на испитување; 

2) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.007 - Средства 
за лична заштита. Заштита на органите за дишење. СО -
филтрирачки самоспасител. Технички услови и методи на 
испитување; 

3) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.009 - Средства 
за лична заштита. Заштита на органите за дишење. Изола-
ционен апарат за заштита на органите за дишење. Апарат 
со компримиран воздух; 

4) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.130 - Заштита 
на органите за дишење. Изолационен апарат (самоспаси-
тел) со компримиран кислород. Технички услови и методи 
на испитување; 

5) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.140 - Заштита 
на органите за дишење. Изолационен апарат (самоспаси-
тел) со хемиски в^зан кислород. Технички услови и мето-
ди на испитување. 

5. Карактеристиките на квалитетот на изолационите 
апарати се испитуваат на начинот определен со следните 
југословенски стандарди и тоа со: 

1) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.005 - Заштита 
на органите за дишење. Изиолационен апарат со кисло-
род. Технички услови и методи на испитување (освен точ-
ка 5.1); 

2) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.007 - Средства 
за лична заштита. Заштита на органите за дишење. СО -
филтрирачки самоспасител. Технички услови и методи на 
испитување; 

3) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.009 - Средства 
за лична заштита. Заштита на органите за дишење. Изола-
ционен апарат за заштита на органите за дишење. Апарат 
со компримиран воздух; 

4) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.130 - Заштита 
на органите на дишење. Изолационен апарат (самоспаси-
тел) со компримиран кислород. Технички услови и методи 
на испитување (освен точка 5.1.); 

5) југословенскиот стандард JUS Z.B 1.140 - Заштита 
на органите за дишење. Изолационен апарат (самоспаси-
тел) со хемиски врзан кислород. Технички услови и мето-
ди на испитување (освен точка 5.1.). 

6. Мостри за испитување на производите од точка 1 
на оваа наредба зема организацијата на здружен труд ов-
ластена за атестирање. 

За испитување заради задолжително атестирање на 
типот на апаратот се земаат определен број мостри, и тоа: 

1) за изолациони апарати - три мостри; 
2) за изолационен апарат со компримиран кислород -

три мостри; 
3) за изолационен апарат со хемиски врзан кислород 

- пет мостри; 
4) за изолационен апарат со компримиран воздух -

три мостри; 
5) за СО-филтрирачки самоспасител - десет мостри. 
Производителот или увозникот односно застапникот 

кон барањето за атестирање што и го поднесува на овлас-
тената организација, должен е да ги достави и следните 
податоци и документација: 

1) фирма односно назив и седиште; 
2) основни технички податоци; 
3) ^цртеж со спецификации на составните делови на 

апаратот и техничко упатство; 
4) извештај за завршената контрола на квалитетот. 
За апарати што се увезуваат, покрај наведените пода-

тоци, увозникот доставува и податоци за испораката, и 
тоа: вид и тип на апаратот, назив на производителот и на 
земјата на потеклото, број и датум на фактурата, место и 
датум на втасувањето и количина. 

7. Извештајот за испитувањето на апарат за заштита 
на органите за дишење содржи податоци за: ; 

1) производот (назив, конструкција, година на произ-
водство); 

2) производителот односно увозникот (фирма однос-
но назив и седиште); 
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3) земањето на мостри (бројѓи датум на записникот за 
земањето на мостри); 

4) количината; 
5) прописите за југословенските стандарди според 

кои е вршено испитување односно постапки на испитува-
ње; 

6) резултатите од испитувањето; 
7) причините на^издавање или одбивање на атест; 
8) бројот на издадениот атест; 
9) датумот и местото на извештајот за испитувањето. 
8. За производите од точка 1 на оваа наредба за кои 

со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропиша-
ните услови, организацијата овластена за атестирање из-
дава атест, кон кој го прилага извештајот за испитување-
то. 

Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат во 
три примерока. Еден примерок му се доставува на подно-
сителот на барањето за атестирање, еден на Сојузниот за-
вод за стандардизација, а еден задржува организацијата 
на здружен труд овластена за атестирање. 

Ако која и да е од испитаните мостри не ги задоволи 
условите за квалитет пропишани со оваа наредба, се зема 
двоен број на мостри од исто производство односно испо-
рака. Ако некоја од повторно земените и испитани мостри х 
не ги задоволи условите за квалитет, не се издава атест. 

Атестот за типот на производот од точка 1 на оваа 
наредба важи се додека не се извршат измени на конструк-
цијата, материјалот или производствената постапка што 
можат да влијаат врз сообразноста на производот со атес-
тираниот тип. Производителот односно увозникот е 
должен за извршените измени да ја извести овластената 
организација на здружен труд што го издала атестот, за-
ради повторно атестирање. 

9. Апаратот за кој е издаден атест се означува со атес-
тен знак. 

Означување со атестен знак врши овластената орга-
низација, со налепница на апаратот, при што големината 
В од точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на 
атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 
31/81), изнесува од 15 mm до 30 mm. Под атестниот знак се 
запишуваат буквата и бројчената ознака. Буквената озна-
ка се однесува на групата и подгрупата на југословенските 
стандарди на кои им припаѓаат апаратите (ZB), а бројче-
ната ознака претставува шифра на организацијата овлас-
тена за атестирање. 

10. Сообразноста на апаратот со атестираниот тип се 
контролира најмалку еднаш годишно или, ако апаратот се 
увезува, секоја партија на испорака се контролира на след-
ниот начин: организацијата на здружен труд овластена за 
атестирање зема мостри - три апарати по свој избор и ги 
испитува следните карактеристики на квалитетот: 

1) номинално време на заштита; 
2) маса на апаратот; 
3) корисна зафатнина на вреќичката за дишење; 
4)вентил за натпритисок; 
5) херметичност на апаратот; 
6) отпорност спрема удари и потреси; 
7) квалитет на материјалот; 
8) отпорност на апаратот спрема високи и ниски тем-

ператури ; 
9) функционирање на автоматот за белите дробови; 
10) функционирање на разводникот за кислород. 
Ако резултатите од испитувањето им одговараат на 

вредностите утврдени во југословенските стандарди во 
точка 4 на оваа наредба, овластената организација на 
здружен труд издава извештај за сообразноста со атести-
раниот тип. 

11. За атестирање на апарати може да се овласти ор-
ганизација на здружен труд која во поглед на техничката 
опременост и стручните квалификации на кадрите ги ис-
полнува следните услови: 

а) да располага со наведената опрема: 
1) апаратура за испитување на содржината на кисло-

род и јаглендиоксид во вдишениот воздух, температурата 
на вдишениот воздух и отпорот при дишењето; 

2) вага со мерен опсег до 20 kg; 
3) гасен мерач на протекот; 
4) мерач на притисок; 
5) електричен грејач; 
6) замрзнувач; 
7) ергометриски велосипед; 
б) за работите на атестирање да има работници што 

ги имаат следните стручни квалификации, и тоа: 
1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-

вањето на апарати - висока школска подготовка од соод-
ветна струка со најмалку три години работно искуство на 
работи на испитување на апарати; 

2) ако се во прашање стручни работници - висока 
школска подготовка од соодветна струка со најмалку три 
години работно искуство на работи на испитување на апа-
рати ; 

3) ако се во прашање работници што вршат технички 
работи - средна стручна подготовка од соодветна струка 
со најмалку три години работно искуство на работи на ис-
питување на апарати. 

12. Организацијата на здружен труд овластена за 
атестирање е должна да изврши атестирање на апарати во 
рок од 30 дена од денот на земањето мостри на апарати. 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/114 
13 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

687. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на со-

јузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 
1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет 
за туризам донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојуз-
ниот комитет за туризам („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
36/86), во точка 1 под а), одредбата под 6 се менува и гла-
си: 

„6) Сојузниот секретаријат за финансии: 
Саво Марковиќ, помошник на сојузниот секретар за 

финансии“; 
Одредбата под 16 се менува и гласи: 
„16) Деловната заедница на туристичките организа-

ции на здружен труд на Југославија: 
м-р Анѓелко Симиќ, директор на Деловната заедница 

на туристичките организации на здружен труд на Југосла-
вија“; 

Под б) одредбата под 8 се менува и гласи: 
„8) Извршниот совет на Собрнаието на Социјалис-

тичка Автономна Покраина Косово: 
Хајрулах Захити, член на Извршниот совет и покра-

ински секретар за стопанство." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 01-233/4 
6 јули 1987 година 
Белград -

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

туризам, 
м-р Миодраг Мировни, с. р. 
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688. 
Врз основа на точка 2 одредба под 1) став 2 од Одлу-

ката за критериумите што ќе се применуваат при снижува-
њето на царинската стапка, односно при определување на 
царинската стапка „слободно“ на увозот на опрема 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87), Сојузниот секрета-
ријат за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И НАПЛАТА НА ЦА-
РИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗ НА ОП-
РЕМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРО-
ГРАМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА СТОКИ И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на пресмет-
ка и наплата на царина и други увозни давачки и камата 
на увезена опрема за остварување на заедничките програ-
ми за унапредување на производството на стоки и услуги 
наменети за извоз, ако извозот не се оствари по програма-
та односно ако извозот се оствари делумно. 

2. Пресметка на царина и увозни давачки на увоз на 
опрема се врши според увозната царинска декларација, а 
наплата на царина, увозни давачки и камата се врши сраз-
мерно со ^извршената обврска за извоз според утврдена-
та годишна динамика. 

3. Наплата на царина и увозни давачки се врши спо-
ред следната формула: 

неизвршен из- обврска за из-
воз - во го- воз во година- пресметана 

Царина и дината та царина и 
“ увозни да-

вачки 
увозни да-
вачки Обврска за из- вкупна об-

воз во година-
та 

врска за извоз 

При пресметувањето на вредноста на стоките што се 
увезени по решение на Сојузниот извршен совет се 
уважуваат односите меѓу валутите од курсевите на стран-
ските валути според кои е утврдена проекцијата на плат-
ниот биланс на Југославија во годината во која е донесено 
решението. 

4. Евиденција за остварувањето на извозната програ-
ма, согласно со член 49 став 2 од Царинскиот закон, води 
Сојузната управа за царини врз основа на следните пода-
тоци: 

- за секоја извозна програма се утврдува карактерис-
тичен број (шифра) врз основа на кој се води евиденција за 
вкупна-ѓа вредност на увозот и вкупната вредност на изво-
зот, како и динамиката на увозот и динамиката на годиш-
ниот извоз. 

Носителот на извозната програма и учесниците во 
таа програма се должни во увозната царинска деклараци-
ја, а само носителот на извоната програма и во извозната 
царинска декларација, да го запишат бројот на решението 
на Сојузниот извршен совет врз основа на кое е одобрен 
увозот на опрема без плаќање царина. 

5. Ако носителот на извозната програма не ја изврши 
обврската за извоз за односната година, Сојузнаа управа 
за царини ќе испостави фактура за наплата на царината, 
увозните давачки и каматата за неизвршениот дел на об-
врската во извозот. 

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

Бр. 3-8642/1 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

689. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за архивската 

граѓа на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
11 /86), директорот на Архивот на Југославија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЈА ОДБИРАЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА ИЗА ИЗДЕ-

ЛУВАЊЕ НА БЕЗВРЕДНИОТ РЕГИСТРАТУРСКИ МАТЕ-
РИЈАЛ И ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА АРХИВСКАТА 
ГРАЃА ПОМЕЃУ СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА-
ТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И АРХИВОТ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот на врше-

ње на работите односно постапката за одбирање на архив-
ската граѓа и за изделување на безвредниот регистратур-
ски материјал во сојузниот орган на управата и во сојузна-
та организација и начинот на примопредавање на архив-
ската граѓа помеѓу сојузниот орган на управата, сојузната 
организација и Архивот на Југославија врз основа на член 
13 став 2. точ. 4^и 8 од Законот за архивската граѓа на фе-
дерацијата. 

2. Архивската граѓа се одбира од регистратурскиот 
материјал со изделување заради уништување на оние де-
лови што не се од значење за текуштата работа, науката, 
културата и другите општествени потреби односно нема-
ат својство на архивска граѓа. 

Одбирањето се врши во сојузниот орган на управата 
и во сојузната организација во чијашто работа настанал 
регистратурскиот материјал или се наоѓа кај него. 

3. Изделувањето на деловите од регистратурскиот 
материјал се врши врз основа на листата на категориите 
на регистратурскиот материјал со роковите за чување. 

И. ЛИСТА НА КАТЕГОРИИТЕ НА РЕГИСТРАТУР-
СКИОТ МАТЕРИЈАЛ, СО РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ 

4. Листата на категории на регистратурскиот матери-
јал со роковите за чување (во натамошниот текст: листа-
та) ја утврдува сојузниот орган на управата и сојузната ' 
организација во чијашто работа настанал тој материјал 
или кај кој се наоѓа. 

На регистратурскиот материјал од листата што тре-, 
ба трајно да се чува (архивска граѓа) согласност дава Ар-
хивот 1на Југославија. 

5. Во сојузниот орган на управата и во сојузната ор-
ганизација листата се работи комисиски. Членови на ко-
мисијата се работници што ја познаваат организацијата, 
делокругот, регистратурскиот материјал и се способни да 
го оценат општественото, научно-историското и практич-
ното значење на тој материјал. 

6. Листата задолжително опфаќа: увод; назив; исто-
ријат на творецот на регистратурскиот материјал - фонд; 
попис на категоризираниот регистратурски материјал; од-
редби за примената на листата; образложение; потпис, пе-
чат, број на заведувања и датум. 

7. У Б О Д О Т содржи: правен основ за утврдување на 
листата и назив на сојузниот орган на управата и сојузна-
та организација што ја утврдиле листата. 

8. Називот на листата гласи: „Листа на категориите 
на регистратурскиот материјал, со рокови за чување“ и 
содржи назив на творецот на регистратурскиот материјал, 
- фонд. 

9. Историјат на творецот на регистратурскиот мате-
ријал - фонд содржи: основање и статусни промени; де-
ло круг-работи и задачи; внатрешна организација; систем 
на канцелариско работење; комплетност на граѓата; ори-
гиналност и физичка зачуваност на граѓата. 

10. Пописот на категоризираниот регистратурски ма-
теријал содржи реден број; вид, назив и содржина; ознака 
на категоријата и рок за чување. 

Редниот број се испишува со арапски цифри во кон-
тинуитет од првиот до последниот број на категоризира-
ниот регистратурски материјал опфатен со листата. 
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Видот, називот и содржината на категоризираниот 
регистратурски материјал се формулираат во листата врз 
основа на видот, називот и содржината на документите 
кои можат да бидат: акт, предмет, досие, серија или група 
документи, а кои меѓусебно се разликуваат по рокот за чу-
вање. 

Редоследот на видот, називот и содржината на кате-
горизираниот регистратурски материјал се наведува во 
листата според системот на архивирање на документите 
во канцелариското работење. 

Категоријата на регистратурскиот материјал 
содржи: категорија на документи од трајна вредност што 
се означува со Т, категорија на документи со трајноопера-
тивна вредност која се означува со T.O и категорија на до-
кументи со оперативна вредност која се означува со О. 

Рокот за чување на документите со оперативна вред-
ност се означува во листата нумерички (2 години, 5 годи-
ни, 10 години итн.), а роковите за чување на документите 
означени со Т и T.O се означуваат со ознака „Трајно“ и 
„Трајно оперативно“. 

За трајно чување се определува регистратурскиот ма-
теријал, кој содржи податоци од значење за историјата и 
други научни области и за културата воопшто и за други 
општествени потреби, податоци од делокругот на сојузни-
от орган на управата и сојузната организација и податоци 
за условите за работа на работните луѓе во сојузниот ор-
ган на управата и во сојузната организација и регистра-
турски материјал што со посебни прописи е предвиден за 
трајно чување. 

При утврдувањето на регистратурскиот материјал за 
трајно чување треба да се имаат предвид критериумите 
што се засноваат: 

1) врз содржинската вредност на документот (место, 
положба и општествено влијание на творецот на граѓата 
во општествено-политичкиот систем; статус и делокруг 
на творецот на граѓата, положба и место на творецот на 
граѓата во хиерархиската општествено-политичка струк-
тура; надлежност, функции и задачи на творецот на граѓа-
та ; степен и значење на новите податоци и информации во 
документите; податоци во документите за новите општес-
твени процеси; хронолошка и фактографска вредност на 
документот; значење на податоците за истакнатите оп-
штествени и политички личности); 

2) врз историско-општествените околности и услови 
на настанување на документот (степен на сочуваност на 
граѓата; специфични историски услови под кои настанале 
документите); 

3) врз надворешните обележја на документите (автен-
тичност на документот; вид на документот; оригиналност 
на документот; целосност на надворешните обележја на 
документот; повторливост на содржината на документи-
те; ракописна вредност, јазик, писмо, материјал и форма 
на документот; текст и идејно-уметнички симболи на 
штембилот и печатот на документот). 

За трајно оперативно чување се определува и регис-
тратурскиот материјал за кој во моментот на донесување-
то на листата сојузниот орган на управата и сојузната ор-
ганизација не се во можност со сигурност да ја определат 
категоризацијата на документот (траен или оперативен 
карактер). 

Сојузниот орган на управата и сојузната организаци-
ја ја утврдуваат дефинитивната категоризација на регис-
тратурскиот материјал од точка 10 став 9 на ова упатство 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на настанувањето на 
тој материјал. 

За регистратурски. материјал со оперативна вред-
ност, регистратурски материјал кој не е оценет како ар-
хивска граѓа, роковите за чување се определуваат зависно 
од потребата на сојузниот орган на управата и сојузната 
организација за користење на тој материјал и во соглас-
ност со посебни прописи. 

11. Одредбата за примена на листата содржи: влегу-
вање во сила на листата по давањето согласност од Архи-
вот на Југославија и период на настанување на регистра-
турскиот материјал на кој листата ќе се применува. 

12. Образложението на листата содржи: начин на ра-
бота на комисијата за изработка на листата; објаснение на 
определувањето за редоследот на пописот, видот, називот 

и содржината на регистратурскиот материјал во, листата 
како и критериумите за категоризација на регистратурски-
от материјал. 

13. Листата ја потпишува функционерот кој раководи 
со сојузниот оргна на управата, односно со сојузната орга-
низација или друго овластено лице. Листата се заверува 
со печат на сојузниот орган на управата и на сојузната ор-
ганизација и се заведува во основната евиденција од те-
куштото канцелариско работење. 

14. Ако во текот на годината настнат документи кои 
по вид, назив и содржина не се опфатени со листата или 
сојузниот орган на управата и сојузната организација е во 
можност трајно да го категоризира оперативниот регис-
тратурски матери јал, постојната листа се менува и се до-
полнува на начин и по постапка што се утврдени за доне-
сување на листата. 

15. Заради давање согласност листата му се доставу-
ва на Архивот на Југославија во десет примероци. Ставот 
на Архивот на Југославија за тоа кој регистратурски мате-
ријал треба трајно да се чува (архивска граѓа) го обврзува 
сојузниот орган на управата и сојузната организација што 
ја утврдуваат листата. 

16. На конечниот текст на листата Архивот на Југо-
славија дава согласност така што еден примерок им враќа 
на сојузниот орган на управата и на сојузната организаци-
ја, а другиот примерок го задржува. 

III. ОДБИВАЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА П О Д Е Л У -
ВАЊЕ НА БЕЗВРЕДНИОТ РЕГИСТРАТУРСКИ МАТЕ-

РИЈАЛ 
17. Сојузниот орган на управата и сојузната органи-

зација ја одбираат архивската граѓа и го изделуваат без-
вредниот регистратурски материјал најдоцна во рок од 
една година од денот на истекот на рокот за чување ут-
врден во листата. 

18. Одбирање на архивската граѓа и изделување на 
безвредниот регистратурски материјал се врши комисис-
ки од средениот регистратурски материјал запишан во 
евиденцијата. 

Регистратурскиот материјал се средува и запишува 
во евиденцијата на начин предвиден со прописите на Со-
јузниот извршен совет за канцелариското работење на со-
јузните органи на управата и сојузните организации. 

19. Од регистратурскиот материјал што настанал до 
крајот на 1945 година одбирањето на архивската граѓа од- „ 
носно изделувањето на безвредниот регистратурски мате-
ријал се врши само во Архивот на Југославија. 

20. Постапка за одбирање на архивската граѓа однос-
но за изделување на безвредниот регистратурски матери-
јал поведува сојузниот орган на управата и сојузната орга-
низација во чијашто работа материјалот настанал или се 
наоѓа кај нив. 

21. За одбирање на архивската граѓа и за изделување 
на безвредниот регистратурски магеријал сојузниот орган 
на управата и сојузната организација му доставуваат на 
Архивот на Југослвија записник кој содржи: 

1) назив на сојузниот орган на управата и на сојузна-
та организација во чијашто работа настанал регистратур-
скиот материјал или кај кои се наоѓа; 

2) детален попис на регистратурскиот материјал што 
се предвидува за изделување по години на настанував, со 
број на регистратурните единици (фасцикли, кутии, регис-
тратори и сл.), со назнака на редниот број на видот на до-
кументот од листата, со рок за чување утврден со листата, 
со количина на изделен материјал изразена во должински 
метри и со податоци за физичката состојба и сочуваноста 
на фондот од кој е одберена архивската граѓа и е изделен 
безвредниот регистратурски материјал. 

22. По приемот на записникот од одредбата на точка 
21 од ова упатство овластениот работник на Архивот на 
Југославија за вршење надзор, во соработка со комисијата 
на сојузниот орган на управата и сојузната организација, 
го разгледува пописот на регистратурскиот материјал 
предвиден за изделување и го проверува регистратурскиот 
материјал. 

Врз основа на разгледувањето на попишаниот регис-
тратурски материјал предвиден за изделување и проверка, 
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Архивот на Југославија, ако утврди дека во издвоениот ре-
гистратурски материјал нема архивска граѓа, им одобрува 
на сојузниот орган на управата и на сојузната организаци-
ја со решение да го уништат безвредниот регистратурски 
материјал. 

Архивот на Југославија може со решение да побара 
определен регистратурски материјал, предвиден со листа-
та за изделување да не се издели ако оцени дека тоа е не-
опходно. 

23. Сојузниот орган на управата и сојузната органи-
зација се должни по ^делувањето на регистратурскиот 
материјал да го известат.Архивот на Југославија за дату-
мски начинот на кој тој материјал е уништен (запален 
или даден на преработка). 

24. Сојузниот орган на управата и сојузната органи-
зација трајно ја чуваат целокупната документација ро 
врска со постапката за одбирање на архивската граѓа и за 
изделување на безвредниот регистратурски материјал. 

IV. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА 
25. Примопредавањето на архивската граѓа помеѓу 

сојузниот орган на управата, сојузната организација и Ар-
хивот на Југославија се врши комисиски. Комисијата е 
составена од пет члена од кои три члена се претставници 
на сојузниот орган на управата и на сојузната организаци-
ја што ја предаваат архивската граѓа и два претставника 
на Архивот на Југославија. Комисијата ја формира Архи-
вот на Југославија. Сојузниот орган на управата и сојузна-
та организација му предлагаат на Архивот на Југославија 
свои претставници во Комисијата. 

26. Сојузниот орган на управата и сојузната органи-
зација мораат да му ја предадат архивската граѓа на Ар-
хивот на Југославија во оригинал, средена, одберена, тех-
нички опремена, пропишана и комплетна со обезбедување 
на транспорт на архивската граѓа до зградата на Архивот 
на Југославија и да обезбедат работна сила за натовар и 
истовар на архивската граѓа. 

27. Подолу наведените изрази го имаат следното зна-
чење: 

1) Оригинал е секој изворен акт - списание со потпис 
и со сите формални обележја на автентичност, што му да-
ва правна сила. 

2) Средена архивска граѓа е архивската граѓа што се 
наоѓа во поредок предвиден со системот на архивирање со 
пропишаното канцелариско работење. 

3) Технички опремена архивска граѓа е архивската 
граѓа што е одложена во фасцикли или во кутии со соод-
ветни надворешни ознаки со што овозможува манипула-
ција со граѓата, обезбедува чување на граѓата и спречува 
механичко оштетување на граѓата. 

4) Попишана архивска граѓа е архивската граѓа што е 
попишана по години, содржина или вид, зависно од систе-
мот на архивирање и количината. 

5) Комплетна архивска граѓа е целокупната архивска 
граѓа настаната во определен период, вклучувајќи ги ос-
новните евиденции за актите и предметите што се однесу-
ваат на граѓата што се предава и материјалите што се на-
станати со обрботка на податоците во информативно-до-
кументационата дејност на сојузниот орган на управата и 
сојузната организација. 

28. При примопредавањето на архивската граѓа се 
составува записник во кој се внесуваат следните податоци: 

- назив на сојузниот орган на управата и на сојузната 
организација во чијашто работа настанала архивската 
граѓа што се презема. 

- место на примопредавање и датум; 
- назив на фондот, односно назив на органот и на ор-

ганизацијата во чијашто работа настанала архивската гра-
ѓа што се презема; 

- состојба на архивската граѓа (степен на среденост, 
комплетност и др.); 

- попис на архивската граѓа по години, вид и количи-
на; 

- податоци за тоа дали се презема целиот фонд или 
негов дел, како и податоци за евентуално непреземената 
архивска граѓа од тој фонд; 

- мислење на предавателот, за начинот и услреите на 
користење на архивската граѓа; 

- потписи на членовите на комисијата и заверка на 
предавателот и примачот. 

Примопредавателнирт записник се составува во пет 
примероци од кои четири презема Архивот на Југослави-
ја, а еден му останува на предавателот на архивската гра-
ѓа. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

29. Сојузниот орган на управата и сојузните организ-
ции се должни донесените листи да ги усогласат со ова 
упатство во ррк од една година од денот на ѕлегувањето 
во сила на ова упатство. 

30. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 377/21 
19 јуни 19^7 година 
Белград 

ВД Директор 
на Архивот на Југославија, 

Ѓорѓис Груич и к, с. р. 

690. 
Врз основа на член 244 рд Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Словенија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија, Сабррот на Со-
цијалистичка Република Хрватска, Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора, Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучу-
ваат - ^ 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ОСНОВНИТЕ ПРАШАЊА НА ПОЛОЖБАТА, ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОРГА-
НИТЕ НА УПРАВАТА ЗА РАБОТИТЕ НА ОПШТЕС-

ТВЕНИТЕ ПРИХОДИ 

Член 1 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини се согласни во член 2 став 3 на Догово-
рот за основните прашања на положбата, организацијата 
и функционирањето на органите на управата за работите 
на општествените приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/84), зборот: „Општинските“ да се замени со зборовите: 
„Републичк“ите, покраинските и општинските“. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни по член 3 да ,се 

додаде член, кој гласи: 

„Член За 
Учесниците на Договорот се согласни да 'пропишат, 

заради разгледување на прашањата што се однесуваат на 
спроведувањето на утврдената политика за остварување 
на општествените приходи, за испитување на потеклото 
на имрт, извршување на законите, другите прописи и оп-
шти акти рд областа на општествените приходи, начинот 
и условите на остварувањето право и извршувањето на об-
врските на работните луѓе и граѓаните и на ррганизациите 
на здружен труд, на самоуправните интерсени заедници, 
на месните заедници и други организации и заедници (во 
натамошнирт текст: самоуправните организации и заед-
ници) во општинскиот орган на управата за работите на 
општествените, приходи - да се формира општествен со-
вет. 

Учесниците на Догворот се согласни општествениот 
совет да го разгледува и дава мислењето за даночната по-
литика и нацртите на прописи, што ги донесуваат служби-
те ма рпштеешните-прихрди." 
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Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни по член 5 да се 

додаде член, кој гласи: 

„Член 5а 
Учесниците на Договорот се согласни во своите про-

писи да обезбедат функционално единство на службата на 
опшптествените приходи во републиката односно во авто-
номната покраина заради единствено спроведување на да-
ночната политика и извршување на законот." 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни во член 6 ста-

вот 2 да се брише. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни во член 10 по 

став 2 да се додаде став, кој гласи: 
„Учесниците на Договорот се согласни собранијата 

на општините средствата за работа на општинските орга-
ни на управата за работи на општествените приходи да се 
обезбедуваат врз основа на заедничките основи и мерила 
за финансирање на управите за работи на општествените 
приходи особено врз основа на процентното зголемување 
на разрезот и наплатата на данокот." 

Член 6 
У“чесниците на Договорот се обврзуваат дека ќе ги 

усогласат своите прописи со обврските преземени со овој 
договор во рок од шест месеци од денот на склучувањето 
на овој договор. 

Член 7 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претствници на собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Член 8 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ“. 

Бр. 06.3-231/87 
16 јули 1987 година 
Белград 

За Собранието на СР Босна и Херцего-
вина, -

Абрахам Мандиќ, с. р. 
заменик на републичкиот секретар за 
финансии на Собранието на СР Босна 

и Херцеговина 

За Собранието на СР Македонија, 
Методија Тошевски, с. р. 

член на Извершниот совет на Собра-
нието на СР Македонија и републички 

секретар за финансии 

За Собранието на СР Словенија, 
Руди Шепиќ, с. р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Словенија и републички сек-

ретар за финансии 

За Собранието за СР Србија, 
Милорад Шкрбиќ, с. р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Србија и републички секре-

тар за финансии 

За Саборот на СР Хрватска, 
Срѓан Клиска, с. р. 

член на Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска и републички секретар 

за финансии 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Бранимир Пајковиќ, с. р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Црна Гора и републички сек-

ретар за финансии 

За Собранието на САП Војводина, 
Андраш Месарош, с. р. 

член на Извршниот совет и покраин-
ски секретар за финансии 

За Собранието на САП Косово, 
Гарип Хаџиии, с. р. 

член на Извршниот совет на САП Ко-
сово и покраински секретар за финан-

сии 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлука-
та за определување на стоките на кои се плаќа посебна да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување на уве-
зените стоки во 1987 година, објавена во „Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 42/87, се поткрала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПО-
СЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНО-
ТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 

1987 ГОДИНА 
Во точка 1 по заградата се додаваат зборовите: „во 

точ. 2, 4 и 5 на сите места зборовите: „и резервни делови“, 
се бришат“, а на место зборовите: „31 декември“ треба да 
стојат зборовите: „30 септември“. 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 20 
јули 1987 година 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се продонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
гнерал-полковниците: Алагић Марка Слободан, Да-

љевић Михаила Милан, Николић Вошка Драго, Радако-
вић Трифуна Илија; 

генерал-потполковникот Атанасовски Томе Тодор; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
генерал-полковникот Ђурић Милана Предраг; 
генерал-потполковниците: Грубишић Миле Јере, 

Оро Стевана Светозар, Перишић Симе Илија, Трбовић 
Васиља Илија; 

генерал-мајорот Ђушић Луке Мићо; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-потполковниците: Бунчић Николе Славко, 
Дамјановић Мила Владимир, Димић Стевана Здравко, Ђу-
јић Крстана Илија, Гајић Обрада Павле,jf лишић Милана 
Чедо, Лукежић Блаже Антон, Михалич Антена Станко, 
Новосел Стевана Ђорђо, Узелац Раде Гојко; 

генерал-мајорот Жутић Михајла Никола; 

СО ОРДЕН БРАТСТВА И ЕДИНСТВА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-мајорите: Божовић Милована Божидар, Јур-
јевић Боже Звонко, Капамџин Светислава Милан, Рашета 
Душана Андрија; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБРОВ ВЕ-
НЕЦ 

генерал-потполковниците: Димитријевски Косте Пе-
тар, Мандић Николе Миле, Микић Васе Војислав; 

генерал-мајорите: Бан Маријана Иван, Благојев 
Живка Живко, Бунчић Деспота Симеон, Кундачина Таше 
Милосав, Поздарац Мехмеда Сакиб, Ренчељ Антена Бог-
дан, Суша Саве Свето; . -

- за особени заслуги во развивањето на меѓународ-
ните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и други земји и за истакнати заслуги во 
развивањето и зацврсувањето на мирољубива-^ соработка 
и пријателските односи помѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-мајорот Јандрејевски Димка Љубен; 

- за особени залсуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата со орден на трудот со 
црвено знаме 

генерал-потполковникот Миленковић Александра Бори-
воје 

генерал-мзјорите: Краш Мате Божидар, Огњановић 
^Михаила Милун, Зупанц Франца Алојз; 

- за примерни заслуги и вештина во работата на раз-
вивањето па постројан елан заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање а исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
генерал-мајорите: Анђелковић Аврама Матеја, Јова-

новић Уроша Никодин, Новоселић Маријана Здравко, 
Стаматовић Милана Александар, Шкољкев Ивана Атно-
није; 

контраадмиралот Кандић Јове Миле. 

Бр. 130 
22 декември 1985 година 
Белград 

.Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Витковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
660. Закон за привремени мерки за дополнение на 

Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити 1205 

661. Закон за привремени мерки за измени и допол-
ненија на Одлуката за претсметката на прихо-
дите и расходите на курсните разлики по опре-
делени странски кредити за 1987 година 1205 

662. Закон за утврдување на вкупниот износ на 
средствата за финансирање на Програмата за 
техничко-технолошка модернизација на сојуз-
ните органи за периодот од 1987 до 1990 годи-
на 1206 

663. Закон за измени и дополненија на Законот за 
царинската служба 1207 

664. Закон за измени и дополненија на Законот за 
личните доходи на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ и за 
надоместите на личните доходи на делегатите 
во Собранието на СФРЈ 1207 

665. Закон за крајбрежното море и епиконтинентал-
ниот појас на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија г 12 П 

666. Закон за дополнение на Законот за привремена 
забрана на располагањето со општествени 
средства за нестопанска! и непроизводствени 
инвестиции во 1987 година 1216 

667. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за измени и дополненија на Општествени-
от договор за условите на организирање и за-
едничко финансирање на меѓународните спор-
тски натпревари што се одржуваат во Југосла-
вија 1 1297 

668. Одлука за издавање на банкноти од 10.000, 
20.000 и 50.000 динари 1217 

669. Одлука за избор на делегат на Собранието на 
СФРЈ во Собранието ца Титоѕиот фонд за сти-
пендирање на млади работници и деца на ра-
ботници 1217 

ч? 
670. Одлука за валоризација на средствата што ре-

публиките и автономните покраини ги уплати-
ле за 1986 година за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што го по-
годи подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година 1217 

671. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на 
Југославија 1218 

672. Одлука за избор на членови на Советот на фе-
дерацијата 1218 

673. Одлука на избор на судија на Сојузниот суд - 1218 
674. Одлука за разрешување и избор на делегат на 

Собранието на СФРЈ во Советот на општестве-
ниот систем на информирањето на Југославија 1219 

675. Одлука за именување заменик на генералниот 
директор на Сојузниот завод за општествено 
планирање ; 1219 

676. Уредба за поблиските услови за давање креди-
ти на граѓаните по основ на дефинитивна про-
дажба на девизи за 1987 година 1219 

677. Одлука за определување на износот на ограни-
чување го на одговорноста на корисникот на 
нуклеарна постројка за нуклеарната штета - 1220 

678. Одлука за формирање на Комисија за процена 
на вредноста на подароците во односите со 
странство 1220 
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679. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за задржување на цените на пченичното 
брашно од типот „850" и основниот вид пчени-
чен леб произведен од пченично брашно од ти-
пот „850" на затеченото ниво 1220 

680. Правилник за организацијата и работата на 
посебната инспекциска служба 1 1220 

681. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенските стандарди за градежништво 1226 

682. Правилник за измена на Правилникот за југо-
словенските стандарди за пестициди 1226 

683. Правилник за користење на архивската граѓа 
на Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти - 1226 

684. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1987 година . 1228 

685. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за сметките за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересни заедни-
ци и на други самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисни-
ците на тие приходи 1228 

Страна 

686. Наредба за задолжително атестирање на апа-
рати за заштита на органите за дишење 1229 

687. Решение за измени на Решението за утврдува-
ње на составот на Сојузниот комитет за тури-
зам : 1230 

688. Упатство за начинот на пресметка и наплата 
на царина и други давачки за увоз на опрема за 
остварување на заедничките програми за унап-
редување на производството на стоки и услуги 
наменети за извоз 1231 

689. Упатство за одбирање на архивската граѓа и за 
изделување на безвредниот регистратурски ма-
теријал и за примопредавање на архивската 
граѓа помеѓу сојузните органи на управата и 
сојузните организации и Архивот на Југосла-
вија 1231 

690. Договор за измени и дополненија на Догово-
рот за основните прашања на положбата, орга-
низацијата и функционирањето на органите на 
управата за работите на општествените прихо-
ди 1233 

Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за оп-
ределување на стоките на кои се плаќа посебна 
давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезените стоки во 1987 година 1234 
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