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

водство 60802-603-21943 

. д^ој број е 940 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 1одина изнесува 20.800 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

436. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 3 јуни 1988 година, донесе 

У К А З 
и ПРОГЛАСУВАЊА НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
и ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРС-
НИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА И ЗА ПРЕНОС ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ДЌЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА ПО БИЛАНСОТ НА ДЕ-
ВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на законот според одредбите на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се при-
менуваат Законот за привремени' мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за 
пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по би-
лансот на девизните резерви кај Народната банка на Југо-
славија, во текстот за кој во Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата одржана на 2 јуни 
1988 година, гласаа мнозинството на сите делегати во Со-
борот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 11 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душко Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА, ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУР-
НИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА И ЗА ПРЕНОС ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ДЕЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА ПО БИЛАНСОТ НА ДЕ-

ВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
ѕ 

Со овој закон се пропишуваат условите и начинот за 
покритие на курсните разлики што настануваат кај На-
родната банка на Југославија по странските кредити и де-
позитите што ги користи, по депонираното штедење на 
граѓаните и организациите на здружен труд и по отплати-
те на странските кредити одобрени од страна на меѓуна-
родните финансиски организации од 1 јануари 1984 до 30 

септември 1988 година за делот што и е продаден на На-
родната банка на Југославија, како и за покритие на делот 
на трошоците на банките по основа на депонираното де-
визно штедење кај Народната банка на Југославија. 

Член 2 
Девизните побарувала и девизните обврски на На-

родната банка на Југославија и средствата што се обезбе-
дуваат за покритие на курсните разлики по девизните об-
врски се искажуваат и водат во посебно книговодство на 
девизните резерви кај Народнаба банка на Југославија. 

Билансот на состојбата на девизните резерви ја ис-
кажува динарската вредност на девизните побарувања и 
обврски на Народната банка на Југославија. 

Негативното салдо на билансот претставува пресмет-
ковно побарување од федерацијата, а позитивното салдо 
претставува пресметковна обврска спрема федерацијата. 

Заради утврдување на височината на курсните разли-
ки чиешто покритие - реализација се врши во една година, 
како и заради определување на височината на средствата 
што се обезбедуваат по одделни извори во таа година, се 
составува претсметка на приходите и расходите на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија (во ната-
мошниот текст: претсметката). Во рамките на претсметка-
та посебно се води подбиланс на приходите и расходите 
по депонираното девизно штедење кај Народната банка 
на Југославија. 

Претсметката ја донесува со одлука Собранието на 
СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет кон крајот 
на секоја година за наредната година. 

Билансот на состојбата и билансот на приходите и 
расходите на девизните резерви кај Народната банка на 
Југославија се составуваат на начинот утврден со пропи-
сите за банките. 

Член 3 
За покритие на негативните реализирани курсни раз-

лики кај Народната банка на Југославија и на дел од тро-
шоците на банките по депонираното девизно штедење, 
средства можат да се обезбедуваат од следните извори: 

1) буџетот на федерацијата; 
2) реализираните позитивни курсни разлики; 
3) каматите по кредитите дадени на банките по осно-

ва на депонираните девизи; 
4) дел од каматите на кредитите од примарната еми-

сија по намирувањето на редовните расходи на Народна-
та банка на Југославија и на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини; 

5) дел од примарната емисија. 
Со претсметката за секоја година се утврдува височи-

ната на средствата од одделни извори и начинот на прено-
сот на средствата. 

Член 4 
Покритие на курсните разлики се врши само за изно-

сот содржан во девизните обврски од член 1 на овој закон 
што се намируваат во бруто-износ, освен кај депонирано-
то штедење на граѓаните кај кое се покрива само за нето-
-износот на намалувањето на тоа штедење кај одделни 
банки според месечните состојби. 

Член 5 
Заради трајно регулирање на дел од непокриените 

курсни разлики, Народната банка на Југославија ќе прене-
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се врз федерацијата, без обврска за враќање, дел од поба-
рувањата според билансот на девизните резерви кај На-
родната банка на Југославија кој се однесува на реализи-
раните непокриени негативни курсни разлики настанати 
до 31 декември 1985 година по странските кредити што ги 
користи Народната банка на Југославија, по девизите на 
граѓаните депонирани кај Народната банка на Југослави-
ја, во смисла на член 51 од Законот за девизното" работење 
и кредитните односи со странство (^Службен лист на 
СФРЈ", бр.' 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 71/84) и по депони-
раните девизи на организациите на здружен труд, во смис-
ла на член 51а од тој закон. 

Член 6 
Под реализирани непокриени негативни курсни раз-# 

дики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 
пресметаните непокриени негативни курсни разлики 
содржани во отплатите платени до 31 декември 1985 годи-
на по странските кредити што ги користи Народната бан-
ка на Југославија; во повлечените девизи на граѓаните од 
депозити кај Народната банка на Југославија во периодот 
од 1978 година до крајот на 1985 година и во повлечените 
девизи на организациите на здружен труд од депозити кај 
Народната банка на Југославија во периодот од 1983 до 
крајот на 1985 година, намалени за износот на тие разлики 
што се покриени во 1985 година со остварените извори на 
приходи, во согласност со Законот за претсметката на 
приходите и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/85). 

Под реализирани непокриени негативни курсни раз-
лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 
пресметаните непокриени негативни курсни разлики до 31 
декември 1985 година по странските кредити што до тој 
ден Народната банка на Југославија ги користеше, а што 
ќе ги отплатува во 1986 година и во наредните години, до 
нивната конечна отплата. 

Износот на реализираните курсни разлики, во смисла 
на став 1 од овој член, Народната банка на Југославија го 
утврдува по завршната сметка за 1985 година, а во смисла 
на став 2 - по завршната сметка за 1986 година и наредна-
та година. 

Член 7 
Преносот на побарувањата врз федерацијата без об-

врска за враќање во смисла на член 5 од овој закон, Народ-
ната банка на Југославија го спроведува: 

- под 31 декември 1985 година - за вкупниот износ на 
реализираните непокриени негативни курсни разлики до 
31 декември 1985 година; 

- под 31 декември 1986 година и секоја наредна годи-
на - за износот на реализираните негативни курсни разли-
ки во тие години по странските кредити што Народната 
банка на Југославија ги користеше до 31 декември 1985 го-
дина, а што се однесуваат на периодот од почетокот на ко-
ристењето на тие кредити до 31 декември 1985 година. 

Член 8 
На побарувањата пренесени врз федерацијата во 

смисла на овој закон, не се плаќа камата, надомест ниту 
кои и да било други трошоци. 

Член 9 
Сојузниот секретар за финансии, од името на федера-

цијата, ќе склучи со Народната банка на Југославија дого-
вор за преносот на побарувањата, без обврска за враќање, 
во смисла на овој закон. 

Член 10 
Банките што го депонирале девизното штедење кај 

Народната банка на Југославија имаат право на покритие 
на дел од трошоците што настануваат кај нив по тоа ште-
дење врз товар на подбилансот на расходите по депонира-
ното девизно штедење во претсметката во смисла на член 
2 став 4 од овој закон. Височината на трошоците по оваа 
основа се утврдува преку камата што Народната банка на 
Југославија ја плаќа тримесечно на вкупниот износ на де-

понираното девизно штедење на граѓаните кај Народната 
банка на Југославија. 

На износот на кредитите одобрени на банките, по ос-
нова на депонираното девизно штедење, банките и плаќа-
ат камата на Народната банка на Југославија тримесечно 
во корист на подбилансот на приходите по депонираното 
девизно штедење во претсметката. 

Височината на каматата од ст. 1 и 2 на овој член ја ут-
врдува Сојузниот извршен совет, на предлог од Народна-
та банка на Југославија во почетокот на секоја година. 

Член 11 
По исклучок од одредбата на член 2 став 5 од овој за-

кон, Претсметката на приходите и расходите на девизните 
резерви кај Народната банка на Југославија за периодот 
од 28 мај до 30 септември 1988 година ќе се донесе во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 12 
По исклучок од одредбите на член 10 став 3 од овој 

закон височината на каматата од член 10 ст. 1 и 2 на овој 
закон за периодот од 28 мај до 30 септември 1988 година 
ќе се утврди во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

• 
Член 13 

Одредбите на чл. 1, 3,4 и 10 од овој закон се примену-
ваат од 28 мај 1988 година. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

437. 
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 ПРИВРЕМЕНА 
ПРЕТСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА 1988 ГОДИНА ЗА 
ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИТЕ И 
ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА 
УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 
ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 
Се прогласува Законот за привремена претсметка на 

средствата за 1988 година за покритие на курсните разли-
ки, каматите и другите трошоци настанати по основа на 
увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за 
покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафто-
вод, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1988 годи-
на. 

П бр. 844 
2 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
1988 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНА-
ТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

НАФТОВОД 

Член 1 
Со овој закон се утврдува претсметката на средства-

та за 1988 година за покритие на курсните разлики, кама-
тите и другите трошоци настанати по основа на увозот на 
нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на 
курсните разлики, по основа на враќањето на странските 
кредити што се користени за изградба на Југословенскиот 
нафтовод во износ до 411.000,000.000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе ги користат ко-

рисниците од член 7 на Законот за условите и начинот на 
обезбедување и користење на средствата за покритие на 
курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати 
по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 
година и за покритие на курсните разлики за Југословен-
скиот нафтовод (во натамошниот текст: Законот) за наме-
ните утврдени со тој член, во процентот од износот од тој 
член, и тоа: 

1) корисниците од член 7 точка 1 од Законот . . . 9,20% 
2) корисниците од член 7 точка 2 од Законот . . . 5,30% 
3) корисниците од член 7 точка 3 од Законот. . 37,10% 
4) корисниците од член 7 точка 4 од Законот. . 17,67% 
5) корисниците од член 7 точка 5 од Законот. . 13,07% 
6) корисниците од член 7 точка 6 од Законот. . 14,13% 
7} корисниците од член 7 точка 7 од Законот . . . 3,53%. 

Член 3 
Овој закоц влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето ао ^Службени лист на СФРЈ". 

438. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федератина Република Југо-
славија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКА-

ТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за Југословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 
1988 година. 

П. бр. 820 
2 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКО-

НОМСКА СОРАБОТКА 

Член 1 ч 

Во Законот за Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/87) 
во член 10 став 3 по зборовите: „за кредитирање на рабо-
тите на извоз на производи" се додаваат зборовите: „и ус-
луги". 

Член 2 
Во член 11 по зборовите: ^пропишува кои призводи" 

се додаваат зборовите: „и услуги". 

Член 3 
Во член 24 точка 5 се менува и гласи: 
„5) од средствата што банките ќе ги здружат од кре-

дитниот потенцијал, согласно со самоуправната спогодба 
што се склучува за среднорочниот плански период. 

Со самоуправната спогодба на банките од став 1 на 
оваа точка ќе се утврдат начинот и другите услови под 
кои банките ќе здружуваат средства." 

Член 4 

По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 

„Член 24а 
Средства за рефинансирање и кредитирање на изво-

зот на опрема, бродови и изведување на инвестициони ра-
боти во странство на кредит ќе се обезбедат од средствата 
што банките ќе ги здружат по основа на извршените ис-
плати од кредитите за инвестиции со рок на враќање по-
долг од една година, освен средствата на кредитите одоб-
рени со Законот за средствата на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените рапублики и автономни покраини, сред-
ствата на републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на недоволно развиените подрачја, средствата на 
кредитите одобрени по верификуваните програми за еко-
номско-финансиска консолидација на стопанството и бан-
ките, средствата по кредитите на Меѓународната банка за 
обнова и развој, по кредитите за заеднички вложувања со 
инопартнерите, средствата на странски кредити, како и 
други средства што кај банките се водат во комисионен 
однос. 

Износот на средствата од став 1 на овој член се ут-
врдува со примена на стапка од 2% на износот на изврше-
ните исплати од средствата на кредитите за инвестиции во 
областа на стопанството и на нестопанските дејности. 

Утврдениот износ на средствата од став 2 на овој 
член банката во моментот на извршената исплата по 
одобрениот кредит ќе го здружи кај Југословенската банка 
согласно со посебната самоуправна спогодба на банките 
со која се утврдуваат начинот, условите и роковите за 
здружување на средствата." 

Член 5 
Во член 43 став 1 по зборот: ^Претседателот" се до-

даваат зборовите: „и заменикот на претседателот". 

Член 6 
По член 88 се додаваат нови чл. 88а и 886, кои гласат: 
\ 

„Член 88а 
Со самоуправната спогодба на банките за здружува-

ње на средства за период од 1989 до 1990 година, од член 
24 точка 5 на овој закон, ќе се утврдат начинот и другите 
услови под кои банките ќе здружуваат средства за тој пе-
риод. 
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Член 886 
Средствата од член 4 став 2 на овој закон, банките ќе 

ги здружуваат кај Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка до 30 јуни 1989 година." 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

439. 
Врз основа на член 279 став 5 и на член 286 став 2 точ-

ка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, а во врска со член 281 став 1 точка 18 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, со член 8 став 1 од Законот за средствата за от-
странување 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 2 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО 
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈО-
ТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 
ГОДИНА 

1. Обврските на републиките и на автономните по-
исраини за 1988 година, утврдени во член 4 од Законот за 
средствата за отстранување на последиците од катастро-
фалниот замјотрес што го погоди подрачјето на Соција-
листичка Рапублика Црна Гора во 1979 година, во износ 
од 860,000.000 динари, се распоредуваат на републиките и 
автономните покраини во следните изности: 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија надвор од териториите 

на автономните покраини 
- САП Војводина 
- САП Косово 
- С Р Хрватска 
- С Р Ц р н а Гора 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' 

Динари 
117,906.000 
49,536.000 

151,532.000 

199,348.000 
90,042.000 
20,726.000 

213,022.000 
17,888.000 

ден од денот 

Собрание на СФРЈ. 

АС бр. 443 
2 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

440. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 36 став 3 од Зако-
нот за Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 2 јуни 1988 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКО-

НОМСКА СОРАБОТКА ЗА 1987 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на Југословенската 

банка за меѓународна економска соработка за 1987 година, 
што ја донесе Собранието на Југословенската банка за ме^ 
ѓународна економска соработка со својата Одлука бр. 
720/88 од 14 април 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 442 
2 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

441. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го разгледа 

Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од 
мај 1986 до мај 1988 година и, тргнувајќи од мислењата, 
оцените и предлозите содржани во извештаите на работ-
ните тела на Соборот и на заедничките работни тела на 
соборите на Собранието на СФРЈ и од расправата на сед-
ницата на Соборот од 14 мај 1988 година: 

- констатира дека во Извештајот реално се при-
кажани работата и резултатите од работата на Сојузниот 
извршен совет во изминатиот период; дека Сојузниот из-
вршен совет изврши мошне обемни, разновидни и 
сложени задачи и работи и дека, во согласност со своите 
уставни функции, укажа на состојбата и проблемите во си-
те области од општествениот живот, на мерките и актив-
ностите што ги преземаше за спроведување на утврдената 
политика и извршување на сојузните закони, другите про-
писи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и на 
правците на активностите и задачите на Сојузниот из-
вршен совет во наредниот период; дека во Извештајот 
требаше посамокритично и поконкретно да се укаже на 
причините за економската и општествената криза и на по-
јдовните становишта во предлагањето на економските и 
други мерки за побрз излез на земјата од кризата и да се 
даде поцелосна анализа на причините поради кои, и по-
крај големите активности на Сојузниот извршен совет, не 
се постигнати соодветни резултати во надминувањето на 
постојните проблеми, како и поцелосно да со разработат 
мерките и правците на активностите во наредниот пери-
од; 

- констатира дека во овој период Сојузниот извршен 
совет својата активност ја насочуваше кон предлагањето 
на политиката и сојузните закони, другите прописи и оп-
шти акти до Собранието на СФРЈ, додека многу помалку 
го следеше спроведувањето на утврдената политика и из-
вршувањето на сојузните закони, другите прописи и оп-
шти акти на Собранието на СФРЈ; дека често предлагаше 
итна постапка за донесување на закони и други прописи, 
што ги оневозможуваше консултациите на делагатите со 
делегатската основа и го отежнуваше покомплексното 
согледување на последиците од предложените решенија 
во практиката; 

- оцени дека, и покрај значителното ангажирање на 
Сојузниот извршен совет, предложените и усвоените мер-
ки на економската политика не придонесоа кон позитивни 
движења во стопанството, туку често доведуваа до нега-
тивни резултати; дека се преземани малку економски, а 
многу административни мерки, што често се менувани, 
што стопанските субјекти ги деведуваше во тешка по-
ложба и ги оддалечуваше од дејствувањето на пазарно-
^економските законитости, од Долгорочната програма за 
економска стабилизација и од другите документи што 
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можеа да помогнат во остварувањето на пазарната еконо-
мија; дека основните еконмски параметри што ги каракте-
ризираат стопанските трендови се крајно незадоволител-
ни; дека инфлацијата имд тенденција на забрзан растеж; 
дека производството во многу сектори стагнира, а во не-
кои опаѓа; дека непроизводствената потрошувачка расте; 
дека сериозно е нарушена стоковно-паричната рамно-
тежа; дека монетарната рестриктивност го загрозува пре-
останатиот дел од здравото стопанство; дека е загрозена 
надворешната ликвидност на земјата; дека стагнира или 
опаѓа неопходниот, увоз на репроматеријали, опрема и 
стоки за широка потрошувачка; дека е загубена потребна-
та самостојност на стбпанските субјекти; дека уделот на 
стопанството во новосоздадениот доход се намалува; дека 
интензивно се продлабочлува јазот помеѓу технолошкиот 
развој кај нас во однос на светскиот развој; дека животни-
от стандард на поголем дел од населениоето и натаму 
опаѓа; дека се заострени социјалните разлики што не се 
резултат од трудот; дека се зголеми бројот на социјално 
загрозените; дека се зголемува бројот на прекини на рабо-
тата и бројот на учесниците во нив; дека со зголемување-
то на административните мерки се суспендира самоупра-
вувањето и бројот на прашањата за кои одлучуваат работ-
ниците и граѓаните се сведува на минимум и др.; 

- оцени дека дојде до јакнење на републичките ета-
тизми и до посилно изразување на парцијалните интере-
си; дека се нарушува уставноста и законитоста; дека изос-
танаа позначајни резултати во стабилизирањето на состој-
бата во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
особено кога станува збор за запирањето на иселувањето 
на Србите и Црногорците од Косово; 

- оцени дека, тргнувајќи од кризната состојба во оп-
штеството и од условите во кои Сојузниот извршен совет 
ги извршуваше своите уставни права и должности, тој по-
стигна определени резултати во областите на надвореш-
ната политика, народната одбрана, државната безбедност, 
науката и технологијата, боречко инвалидската заштита и 
др., додека во некои други области резултатите се помали 
од програмираните, особено во областа на општествено-
-економските односи, или сосема изостанаа. 

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 142 став 3 
алинеја 1 од Деловникот за заедничката работа на собори-
те на Собранието на СФРЈ и на член 137 од Деловникот на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 14 мај 1988 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-

ќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од 
мај 1986 до мај 1988 година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека Сојузниот извршен совет треба да се ^ангажира за до-
следно, ефикасно и решително спроведување на Долгороч-
ната програма за економска стабилизација, на ставовите 
на XIII конгрес на СКЈ и на документите за општествено-
-економскиот развој на земјата, како и за извршувањето 
на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Со-
бранието на СФРЈ. 

Соборот посебно нагласува дека е потребно Сојузни-
от извршен совет навремено да ги подготви документите 
за промена н^ стопанскиот систем. Од Сојузниот извршен 
совет се очекува дека, во рамките на своите права и 
должности, решително ќе создава услови за поголема па-
зарна насоченост на стопанските субјекти и за поголема 
либерализација на цените, увозот и девизниот пазар; дека 
ќи води стабилна политика на реален курс на динарот и 
на позитивни реални каматни стапки; дека суштествено ќе 
го намали финансирањето на многубројните потреби од 
примарната емисија; дека решително ќе го поттикнува по-
брзиот развој на малото стопанство, земјоделството, стан-
бената изградба, задругарството и на туризмот; дека пове-
ќе ќе се ангажира врз постигањето на посуштествени по-
местувања во дерегулацијата на стопанскиот живот на 
земјата. Остварувањето на таа политика треба да го следи 
донесувањето^ односно унапредувањето на нужните соци-
јални програми во земјата. 

При предлагањето на сојузните закони и на другите 
прописи, како и на мерките на развојната и економската 
политика, Сојузниот извршен совет во иднина треба да 

дејствува посамостојно и да не предлага компромисни ре-
шенија и решенија што допуштаат конкретните интереси 
на републиките и автономните покраини те парцијалните 
интереси на определени делови од здружениот труд да ги 
надвладеат заедничките интереси. Сојузниот извршен со-
вет, повеќе отколку досега, треба навремено да истапува 
во Собранието на СФРЈ со предлози и ставови за одделни 
прашања и, во вршењето на своите уставни функции, како 
негов извршен орган, повеќе да се потпира врз Собрание-
то на СФРЈ. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзу-
ва Сојузниот извршен совет, повеќе отколку досега, да се 
ангажира врз спроведувањето на утврдената политика и 
извршувањето на сојузните закони, другите прописи и оп-
шти акти на Собранието на СФРЈ. За тоа треба навремено 
да го известува Собранието на СФРЈ, заради создавање ос-
нова за поведување на одговорноста на оние општествени 
субјекти што не ја спроведуваат утврдената политика и не 
ги извршуваат сојузните закони, другите пропис* и општи 
акти. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, имајќи 
предвид дека не се постигнати позначајни резултати во 
стабилизирањето на вкупната состојба во САП Косово, 
посебно ја истакнува потребата Сојузниот извршен совет 
и органите што се одговорни пред него меѓу приоритетни-
те активности да го внесат доследното и целосно спрове-
дување на Југословенската програма на мерки и активнос-
ти за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците 
од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и 
доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косо-
во и за тоа редовно да го известува Собранието на СФРЈ. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ нагласува 
дека Сојузниот извршен совет, во остварувањето на надзо-
рот над работата на органите и службите што одговараат 
пред него, треба повеќе отколку досега да ги корнер* по-
стојните институти и механизми за колективната и лична-
та одговорност на носителите на јавни функции и навре-
мено да му предлага на Собранието на СФРЈ да го поведу-
ва прашањето за одговорноста, кога е тоа надлежно за 
тоа. Притоа, особено, треба да се инсистира врз одговор-
носта за предлагањето неквалитетни и ненавремени реше-
нија и ел. I 

Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет, зара-
ди поефикасно вршење на неговите уставни функции, да ја 
преиспита својата организација и методот на работа, на-
чинот на остварувањето соработка со другите органи и 
организации во федерацијата и републиките и автономни-
те покраини, како и кадровската оспособеност за реализа-
ција на утврдената политика, и да предложи соодветни 
мерки. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.2-63/88-025 
14 мај 1988 година 
Белград 

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

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, е. р. 

442. 
Врз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 277 од 

Царинскиот закон (,;Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗ-
НОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕ-
НИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕ-

МА ДА СЕ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА 
1. Во Одлуката за утврдување на износите за кои не-

ма да се донесува решение за дополнителна наплата и за 
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кои нема да се врши присилна наплата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/79) во точка 1 бројот: „500" се заменува со 
бројот: „10.000". 

2. Во точка 2 бројот: „500" се заменува со бројот: 
„10.000". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр 181 
5 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

443. 
Врз основа на член 269 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА КА-
МАТАТА НА ИЗНОСОТ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИ-
ТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО НЕ Е НАПЛАТЕН ВО 

ПРОПИШАНИОТ РОК 
1. Во Одлуката за висината на каматата на износот 

на царината и на другите увозни давачки што не е напла-
тен во пропишаниот рок („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/86 и 44/87) во точка 1 зборовите: „за 40%" се заменува-
ат со зборовите: „за 50%". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр 182 
5 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

444. 
Врз основа на член 16 од Законот за привремено ог-

раничување на располагањето со дел од општествените 
средства за бруто лични доходи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/88), претседателот на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БРУТО ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД, ПРЕСМЕТКАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИС-
ПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОСТАВУ-

ВАЊЕТО НА ПРЕСМЕТКАТА ДО СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на бруто 

личниот доход, пресметката на средствата за исплата на 
бруто личните доходи и доставувањето на пресметката до 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/88) во член 3 став 2 зборовите: „од 
член 8" се заменуваат со зборовите: „од чл. 8 и 9". 

Член 2 
Во член 4 се додава став 3, кој гласи: 
„Ако корисникот на општествени средства врши ис-

плата на дел од аконтацијата на бруто личните доходи во 
текот на месецот на кој се однесува, за таа исплата ги сос-
тавува пресметките од член 3 на овој правилник.". 

Член 3 
Во член 6 став 1 одредбите под 14 до 23 се менуваат и 

гласат: 
„14) под реден број 19 го внесува коефициентот ако 

во стопанството на републиката односно на автономната 
покраина бруто личните доходи растеле побргу од рас-
тежот на чистите лични доходи во периодот јануари-март 
1988 година во однос на истиот период во 1987 година, а 
кој ќе го утврди и објави Службата на општественото кни-
говодство на Југославија според член 17 од Законот. Овој 
реден број, како и редниот број 6 од образецот ги попол-
нуваат корисниците од чл. 2, 3, 4, 8 и 10 на Законот; 

15) под реден број 20 го внесува коефициентот ут-
врден врз основа на процентот на растежот на животните 
трошоци што ќе го објави сојузната организација над-
лежна за работите на статистика за изминатиот период на 
тековната година заклучно со месецот за кој составува 
пресметка; 

16) под реден број 21 го внесува просечниот број на 
работниците за периодот за кој составува пресметка, ут-
врден врз основа на часовите на работа, така што бројот 
на остварените часови на работа и на часовите за кои се 
прима надомест на личен доход од средствата на корисни-
кот на општествени средства ќе го подели со бројот на 
можните часови на работа со полното работно време и со 
времето пократко од полното работно време по работник; 

17) под реден број 22 го внесува бројот на месеците 
на работење во периодот за кој составува пресметка (на 
пример: при составувањето на пресметка за мај под овој 
реден број го внесува бројот 5); 

18) под реден број 24 го внесува износот од образецот 
ЛД-2 од редниот број 8, што го составил за последниот 
пресметковен период; 

19) под реден број 26 го внесува износот од колона 5 
на образецот Збирни ЛД што се однесува на корисникот 
на општествени средства; 

20) под реден број 27 го внесува износот од колона 6 
на образецот Збирни ЛД што се однесува на корисникот 
на општествени средства; 

21) под реден број 28 го внесува износот на средства-
та што го добива без обврска за враќање во согласност со 
член 94 ст. 2 и 3'од Законот за санација и престанок на ор-
ганизациите на здружен труд; 

22) под реден број 29 го внесува износот на вкупно ис-
платените бруто лични доходи, надоместите на бруто лич-
ните доходи и делот од бруто личниот доход што е распо-
реден за непосредна заедничка потрошувачка до денот на 
поднесувањето на образецот ЛД-1 за периодот за кој ја 
составува пресметката, освен исплатените бруто лични 
доходи од средствата за 1987 година и надоместите на 
бруто личните доходи од средствата на другите органи, 
организации и заедници; 

23) под реден број 30 го внесува износот на повеќе ис-
платените бруто лични доходи до денот на влегувањето 
во сила на Законот, кој во согласност со чл. 11 и 12 од За-
конот го надоместува во оваа пресметка и во наредниот 
период. Корисникот на општествени средства од член 12 
на Законот под овој реден број ја внесува и разликата што 
ќе ја утврди во согласност со член 7 став 2 од овој правил-
ник;". 

По одредбата под 23 се додаваат одредбите под 24 до 
27 кои гласат: 

„24) под реден број 31 го внесува делот од износот на 
повеќе исплатените бруто лични доходи што го намалува 
во согласност со чл. 11 и 12 на Законот за месецот за кој се 
врши исплата; 

25) под реден број 35 го внесува износот од редниот 
број 32 ако износот под тој реден број е помал од износот 
што е искажан под редниот број 33 односно под редниот 
број 34. Ако износот под редниот број 32 е поголем од из-
носот под редниот број 33 односно под редниот број 34, го 
внесува износот под редниот број 35 кој е искажан под 
редниот број 33 односно под редниот број 34; 

26) под ред. бр. 36, 37 и 38 го внесува износот од ред-
ниот број 35 расподелен на чистите лични доходи, даноци-
те и придонесите од бруто личните доходи и делот од бру-
то личните доходи за непосредна заедничка потрошувач-
ка. Ако корисникот на општествени средства не врши рас-
поред на средствата за непосредна заедничка потрошувач-
ка според оваа пресметка, не внесува податок на редниот 
број 38; 
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27) под реден број 39 податок внесува корисникот на 
општествени средства кој врши исплата на загарантира-
ните лични доходи во согласност со републичкиот однос-
но со покраинскиот закон". 

Во став 2 бројот: „34" се заменува со бројот: „39". 
Во став 4 зборовите: „од чл. 3 и 10 на Законот" се за-

менуваат со зборовите: „кој ќе одлучи да го применува 
член 3 од Законот и корисникот на општествени средства 
од член 10 на Законот", зборот: „внесува" се заменува со • 
зборот: внесуваат". 

Во став 5 зборовите: „може да одлучи во образецот 
ЛД-1 да не внесува" се заменуваат со зборовите: „во обра-
зецот ЛД-1 не внесува". 

Став 6 се брише. 
Член 4 

Во член 7 став 1 зборовите: „на периодот од 1 јануари 
до 30 април 1988 година" се заменуваат со зборовите: „за 
периодот за кој бруто личните доходи се исплатени до де-
нот на влегувањето во сила на Законот", а зборовите: „28 
и 29" се заменуваат со зборовите: „33 и 34". 

Во став 2 бројот: „28" се заменува со бројот: „33", а 
бројот: „29" со бројот: „34". 

Член 5 
Во член'8 став 1 одредба под 4 бројот: „22" се замену-

ва со бројот: „23". 
Член 6 

Во член 9 став 1 одредба под 1 зборовите: „кои склу-
чиле самоуправна спогодба со која е уредено прераспоре-
дувањето на средствата за бруто лични доходи по овој ос-
нов" се бришат. 

Во одредбата под 2 бројот: „12" со запирката се бри-
ше, а бројот: „22" се заменува со бројот: „25". 

Член 7 
Образецот ЛД-1 - Пресметка на средствата за испла-

та на бруто личните доходи за периодот од 1 јануари до 
1988 година, се менува и гласи: 

Образец ЛД-1 
(Назив и седиште на 

корисникот на 
општествени средства) 

(Ознака на гранката, 
групата и подгрупата на 

дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

1988 ГОДИНА 

Реден 
број О п и с Износ 

а) Средства за бруто лични доходи според 
просекот за соодветниот пресметковен 
период на 1987 година 

Бруто лични доходи за пресметковниот 
период на претходната година 
Просечен број на работници врз основа на 
часовите на работа во пресметковниот пе-
риод на претходната година 
Број на месеци на работење во пресмет-
ковниот период на претходната година 
Просечен месечен бруто личен доход по 
работник за пресметковниот период на 
претходната година (ред. број * 1: ред. 
број 2: ред. број 3) 
Коефициент на зголемувањето (процент 
на зголемувањето според Законот + 100 : 
100) 
коефициент на побрзиот растеж на бруто 
личните доходи од растежот на чистите 
лични доходи 

7 Коригиран просечен бруто личен доход 
по работник за тековната година (ред. 
број 4 х ред. број 5 х ред. број 6) 

8 Просечен број на вработени работници 
утврден врз основа на часовите на работа 
за периодот за кој се составува пресметка-
та 

9 Број на месеци на работење за периодот 
за кој се составува пресметката 

10 Средства за бруто лични доходи (ред. број 
7 х ред. број 8 х ред. број 9) 

11, Зголемување на средствата по основа на 
поголема стпака на акумулативност 

12 Средства за бруто лични доходи (ред. број 
10 + ред. број 11) 

13 Средства за бруто лични доходи според 
самоуправниот општ акт 

б) Средства за бруто лични доходи според 
просекот за целата 1987 година 

14 Бруто лични доходи за претходната годи-
на 

15 Просечен број на работници врз основа на 
часови на работа во претходната година 

16 Број на месеци на работење во претходна-
та година 

17 Просечен месечен бруто личен доход по 
работник за претходната година (ред. 
број 14: ред. број 15: ред. број 16) 

1.8 Коригиран просечен месечен бруто личен 
доход по работник за претходната година 

. (80% или 70%) 
19 Коефициент на побрзиот растеж на бруто 

личните доходи од растежот на чистите 
лични доходи 

20 Коефициент на растежот на животните 
трошоци во тековната година (процент на 
растежот на животните трошоци + 100 : 
100) 

21 Просечен број на вработени работници 
врз основа на часовите на работа во пери-
одот за кој се составува пресметката 

22 Број на месеци на работењето во перио-
дот за кој се составеа пресметката 

23 Средства за бруто лични доходи (ред. број 
18 х ред. број 19 х ред. број 20 х ред. 
број 21 х ред. број 22) 

24 Зголемување на средствата по основа на 
поголема стапка на акумулативноста 

25 Средства за бруто лични доходи (ред. број 
23 + ред. број 24) 

в) Средства за исплата на бруто личните 
доходи 

26. 

27 

28 

29 
30 

31 

32 

33 

34 

Намалување зз износот што се пренесува 
на друг корисник на општствени средства 
Зголемување за износот што е пренесен 
од друг корисник на општествени сред-
ства 
Износ на средства за бруто лични доходи 
без обврска за враќање за исплата на бру-
то личните доходи 
Исплатени бруто лични доходи 
Повеќе исплатени бруто лични доходи за 
надоместување 
Дел од повеќе исплатените бруто лични 
доходи за надоместување 
Средства за исплата на бруто личните до-
ходи според самоуправниот општ акт 
(ред. број 13 - ред. број 29) 
Средства за исплата на бруто личните до-
ходи според просекот за соодветниот пе-
риод на 1987 година (ред. број 12 - ред. 
број 26 + ред. број 27 + ред. број 28 - ред. 
број 29 + ред. број 30 - ред. број 31) 
Средства за исплата на бруто личните до-
ходи според просекот за целата 1987 годи-
на (ред. број 25 - ред. број 26 -I- ред. број 
27 + ред. број 28 - ред. број 29 + ред. број 
30 - ред. број 31) 
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35 Износ на средствата за бруто лични дохо-
ди (помалиот износ под ред. број 32 пред. 
број 33 или помалиот износ под ред. број 
32 и ред. број 34) 

36 Износ на чистите лични доходи 
37 Даноци и придонеси од бруто личните до-

ходи 
38 Дел од бруто личните доходи за непосред-

на заедничка потрошувачка 
39 Износ на загарантираните чисти лични 

доходи 

Во 198 година 

(потпис на раководителот (потпис на раководителот 
на службата) на корисникот на оп-

штствени средства)" 

Член 8 
Во образецот ЛД-2 - Пресметка на средствата за ис-

плата на бруто личните доходи по основ на поголема 
стапка на акумулативноста за пресметковниот период од 
1 јануари до 1988 година, зборовите: 

(потпис и печат на Службата 
на општественото книговод-

ство)" се бришат. 

Член 9 
Во образецот Збирни ЛД - Збирна пресметка на сред-

ствата за исплата на бруто личните доходи за периодот од 
1 јануари до 1988 година, во заглавјето на ко-
лоната 4 зборовите: „според самоуправната спогодба", се 
бришат. 

На крајот на образецот се додаваат зборовите: 

(потпис и печат на Службата 
на општественото книговод-

ство)". 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1550/1 
2 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
политика, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

445. 
Врз оснива на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛАЦИ-

ОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се) пропишуваат југословенските 

стандарди за изолационен материјал во градежништвото 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Битуменизиран стаклен воал. Ус-
лови на квалитетот JUS U.M3.227 

2) Битуменска лента со влошка од 
стаклен воал. Услови на квалитетот JUSU.M3.231 

3) Битуменска лента од стаклена тка-
енина. Услови на квалитетот JUS U.M3.234 

4) Битуменизиран перфориран стак-
лен воал. Услови на квалитетот JUS U.M3.248 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правила 

ник се задолжителни, а ќе се применуваат на изолационен 
материјал во градежништвото што ќе се произведе однос-
но увезе од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Битуменски стаклен воал. Услови 
на квалитетот JUS U.M3.227 

2) Битуменска лента со влошка од 
стаклен воал. Услови на квалитетот * JUS U.M3.231 

донесени со Решението за југословен-
ските стандарди за битуменски изолации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/74) 

3) Битуменска лента од стаклена тка-
енина. Услови на квалитетот JUS U.M3.234 

4) Битуменизиран перфорира стак-
лен воал. Услови на квалитетот JUS U.M3.298 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/74). 

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

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

Бр. 07/05-93/73 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

446. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за нафта и нафтени производи што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Нафта и нафтетни производи. До-
зволени загуби поради испарување при 
складирање и промет JUSB.HO.531 

2) Мерење на нивото во садови за 
складирање и транспорт на нафта и на-
фтени производи JUS В.Н8.005 

3) Мерење на нивото на издвоената 
вода и калта во садовите за складирање и 
транспорт на нафта и нафтени производи JUS В.Н8.00& 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. ^ 

Член 3 / 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни, а ќе применуваат на нафта и нафте-
ни производи што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Утврдување на количеството на на-
фта и на течни нафтени производи во са-
дови за транспорт и складирање JUS В.Н2.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на индустријата за производство и преработка на 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за нафта и за производи од нафта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/79). 

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

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

Бр. 07/05-93/74 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

447. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за огноотпорен материјал што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

* 1) Огноотпорен материјал. Силици-
ум-двооксидни (силика) обликувани про-
изводи. Класификација и технички услови JUS B.D6.230 

2) Огноотпорен материјал. Високо-
алуминозни, шамотни и нискоалуминоз-
ни обликувани производи. Класификација 
и технички услови JUS B.D6.250 

3) Огноотпорен материјал. Магне-
зитни, магнезит-хромитни, хром-магне-
зитни, хромитни и форстеритни обликува-
ни производи. Класификација и технички 
услови JUS B.D6.350 

4) Огноотпорен материјал. Цигли за 
сводови на електролачни печки. Облик и 
мерки JUS B.D6.560 

5) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Определување на 
притисната цврстина при собна темпера-
тура на цигли врзани со тер, на темпери-

рани цигли врзани со тер и на цигли нато-
пени со тер JUSB.D8.316 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание-на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни, а ќе се применуваат на огноотпорен 
материјал1 што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Огноотпорен материјал. Шамотни 
кисели производи, обликувани. Класифи-
кација. Технички услови JUS B.D6.250 

2) Огноотпорен материјал. Магне-
зитни, хромомагнезитни и хромитни про-
изводи, обликувани. Класификација. Тех-
нички услови ' JUS B.D6.350 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на огноотпорен материјал („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/62) и Решението за југословенскиот 
стандард за огноотпорен материјал („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/71). 

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

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

Бр. 07/05-93/71 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

448. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ ТРАКТОРИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за земјоделски трактори што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Земјоделски трактори. Задно при-
клучно вратило JUSM.Ll.005 

2) Земјоделски трактори со тркала. 
Предно приклучно вратило JUSM.L1.006 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација 
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Член 3 
' Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни, а ќе се применуваат на земјоделски 
трактори што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Земјоделски трактори. Прилучно 
вратило JUS M.L1.601 

2) Земјоделски трактори. Слободен 
простор околу приклучното вратило и по-
ложба на потезницата спрема приклучно-
то вратило JUSM.L1.606 

3) Земјоделски трактори. Штитник 
на приклучното вратило JUSM.L1.607 
доносени со Решението за југословенските стандарди за 
земјоделски трактори („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/70). 

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

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

Бр. 07/05-93/72 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

449. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПОЛУСПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за дискретни полупроводнички компоненти што 
го има следниот назив и ознака: 

- Дискретни полуспроводнички ком-
поненти. Барања за цртежи JUS N.R1.520 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07/05-93/76 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

450. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОТПАДО-
ЦИ И СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ ОД ОБОЕНИ МЕ-

ТАЛИ И ОД ЛЕГУРИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за отпадоци и секундарни суровини од обоени 
метали и од легури на обоени метали што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Отпадоци и секундарни суровини . 
од обоени метали и од легури на обоени 
метали. Термини, дефиниции и поделба — JUS C.Z2.150 

2) Отпадоци и секундарни суровини 
од обоени метали и од легури на обоени 
метали. Земање мостри и работни постап-
ки при преземање JUS C.Z2.151 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07/05-93/77 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, е. р. ' 

451. 
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-
ш а а 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СУРОВ ПО-

КРИВЕН КАРТОН 

^Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за суров покривен картон што го има следниот 
назив и ознака: 

Суров покривен картон. Методи на 
испитување. Измени JUS Н.N3.202/1 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен, а ќе се применува на суров покривен 
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картон што ќе се произведе односно увезе од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07/05-93/78 
7 март 1988 година , 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, е. р. 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕ-

ЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
1 1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи, за 
мај 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесу-
ва 0,207. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за мај 1988 година во однос на декември 
1987 година, изнесува 0,038. 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-маЈ 1988 година во однос 
на просекот на животните трошоци во 1987 година, изне-
сува 86,0%. 

452. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЦЕВКИ И ЦРЕВА - БРЗОСОСТАВНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за спојки за цевки и црева - брзосоставни што 
ги имаат следните називи дознаки: 

1) Спојки за цевки и црева - брзосос-
тавни. Приклучок за вагон-цистерна. 
форма - JUS М.В5.144 

2) Спојки за цевки и црева - брзосос-
тани. Тело на приклучокот за вагон-цис-
терна. Форма и мери JUSM.B5.145 

3) Спојки за цевки и црева - брзосос-
тавни. Приклучок за вагон-цистерна. 
Прстенест затинач. Форма и мери JUS М.В5.146 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни, а ќе се применуваат на спојки за цев-
ки и црева - брзосоставни што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на рвој правилник. 

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

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

Бр. 07/05-93/75 
7 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, е. р. 

Бр. 001-2374/1 
1 јуни 1988 година 
Белград 

453. 
Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и на член 93 став 5 од 

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

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Драгутин Грубовиќ, е. р. 

455. 
Врз основа на член 72 став 2 а во врска со член 79 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр.. 
5/78 ^ Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 
објавува 

СФР Југославија 
CP Босна и Херцеговина 
CP Македонија 
CP Словенија 
CP Србија 
CP Србија надвор од териториите на 

социјалистичките автономни покраини 
САН Војводина 
САП Косово 
CP Хрватска 
CP Црна Гора 

Бр. 001-2326/1 
30 мај 1988 година 
Белград 

454. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

И Н Д Е К С 
НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА МАЈ 
1988 ГОДИНА 

186,0 
186,9 
194.7 
188.5 
184,1 

183.8 
181.6 
191,1 
184,5 
185,4 
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Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 

ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 
I. Дополнителните избори се одржани од 28 април до 

26 мај 1988 година во сите собранија на општините на те-
риторијата на Социјалистичка А в т о н о д о н а Покраина Вој-
водина. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твува 3.355 делегати од вкупно 5.382, а гласаа 3.350 делега-
ти. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 54. 
Кандидатот од Листата на кандидати 
Иванчевик м-р Саво добил вкупно 2.078 гласови. 
II. Покраинската изборна комисија на САП Војводи-

на, на седницата одржана на 26 мај 1988 година, утврди де-
ка, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Иванче-
вик м-р Саво, машки, роден 1948 година, магистер по зе-
мјоделски науки, Југословен, член на делегацијата на Оп-
штинската конференција на ССРН-Житиште. 

Бр. 286 
1 јуни 1988 година 
Белград 

Комиснја за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар на Комисијата, Претседател 
Мирко Михајловик, с. р. на Комисијата 

Марко Глнгоровик, с. р. 

456. 
Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за 

основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
на другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87), и точка 14 од Одлу-
ката на Уставниот суд на Југославија за основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и на другите при-
мања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на 
Југославија (Су. број 275/87 од 30 септември 1987 година), 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 25 
мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-

ците поради одвоен живот од потесното семејство на пре-
тседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/87 и 9/88), во точка 1 
бројот: „120.000" (стодваесет илјади)" се заменува со бро-
јот: „150.000 (сто педесет илјади)". 

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

Су. број 457/88 
25 мај 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

проф. д-р Бранислав Ивановик, с. р. 

447. 

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за 
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
на другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87), и точка 14 од Одлу-
ката на Уставниот суд на Југославија за основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и на другите при-
мања на секретарот на Уставниот суд и на раководните 
работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија 
(„Су. број 276/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот 
суд на Југославија, на седницата одржана на 25 мај 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И 
НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНА-

ЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на секрета-

рот на Уставниот суд и на раководните работници што ги 
назначува Уставниот суд на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/87 и 9/88), во точка 1 бројот: „10.000 (де-
сет илјади)" се заменува со бројот: „15.000 (петнаесет илја-
ди)". 

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

Су. број 458/88 
25 мај 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

проф. д-р Бранислав Ивановик, с. р. 

458. 

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за 
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
на другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87), и точка 14 од Одлу-
ката на Уставниот суд на Југославија за основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и на другите при-
мања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на 
Југославија („Су. број 275/87 од 30 септември 1987 годи-
на), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана 
на 25 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА 

УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседа-

телот и на судиите на Уставниот суд на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/87 и 9/88), во точка 1 
бројот: „10.000 (десет илјади)" се заменува со бројот: 
„15.000 (петнаесет илјади)". 

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

Су. број 459/88 
25 мај 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

проф. д-р Бранислав Ивановик, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 6 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА 
1. Работната заедница на Самоуправната интересов-

на заедница за пензиско и инвалидско осигурување во Са-
раево поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка 
за оценување на Уставноста на член 6 од Законот за при-
времено ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства за потрошувачка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/87 и 87/87). 

Овластениот предлагач смета дека со оспорните од-
редби на Законот работниците во самоуправните интере-
совни заедници се доведени во нерамноправна положба-во 
однос на работниците во другите организации, бидејки со 
тие одредби е пропишано ограничување на личните дохо-
ди на работниците во самоуправните интересовни заедни-
ци кое е понеповолно од ограничувањето,, за другите ра-
ботници во здружениот труд, што не е согласно со Уста-
вот на СФРЈ. 

Освен тоа, овластениот предлагач смета дека оспоре-
ните одредби имаат повратно дејство поради тоа што е 
пропишано дека ке се применуваат од 1 октомври, а вле-
гоа во сила на 15 ноември 1987 година, што не е согласно 
со Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорените одредби на член 6 од Законот за 
привремено ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства за потрошувачка е пропишано дека 
самоуправните интересовни заедници и други определени 
корисници на општествени средства можат да располага-
ат со општествени средства за исплата на чистите лични 
доходи за четвртото тримесечје на 1987 година и за прво-
т6 полугодие на 1988 година до просечниот месечен износ 
на чистиот личен доход што го исплатиле за третото три-
месечје на 1987 година. 

3. Со одредбата на член 267 од Уставот на СФРЈ е оп-
ределено дека со сојузен закон може, кога е тоа неопходно 
заради спречување и отстранување на поголеми растрој-
ства во стопанството, да се пропише привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства за по-
трошувачка од страна на организациите на здружен труд, 
самоуправните интересовни заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници и општествено-политички за-
едници. 

Поагајки од наведената одредба на Уставот на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија смета дека забраната на рас-
полагањето со дел од општествените средства за потро-
шувачка може да се пропише на различен начин за оддел-
ни дејности или организации на здружен труд и заедници, 
што е предмет на законодавната политика. 

По сфакањето на Уставниот суд, оспорената одредба 
нема ретроактивно дејство иако се применува пред влегу-
вањето во сила бидејки таа се однесува на аконтациите на 
личните доходи на работниците, кои се утврдуваат по за-
вршната сметка за 1987 година, односно по влегувањето 
на оспорените одредби во сила. 

Од овие причини Уставниот суд оцени дека оспоре-
ните одредби од наведениот закон се согласни со Уставот 
на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 
април 1988 година, донесе 

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

член 6 на Закорот за привремено ограничување на распо-
лагањето со дел од општествените средства за потрошу-
вачка не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: прет-
седател на Судот д-р Александар Фира и членови на Су-
дот: Хрвое Бачик, Милован Бузаџик, Божидар Булатовик, 
Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковик, Рад-

ко Мочивник, Милосав Стијовик, Душан Штрбац, Крсте 
Чаловски и Рамадан Враники. 

У. број 124/88 
13 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на 
стоките на формите на извозот и увозот, што е објавена во 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/88", се поткрале долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИТЕ НА ИЗ-

ВОЗОТ И УВОЗОТ 
Во точка 1 под 1 наместо тар. ознака „2507.001" треба 

да стои тар. ознака: „2527.001", а наместо тар. ознака:. 
„2808.10" треба да стои тар. ознака: „2809.10". 

Во точка 1 под 5 треба да се додадат по грешка изос-
тавените тар. ознаки: „4011.10", „4011.2018", „4011.209", 
„4011.40" и „4011.911". 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белтрад, 31 мај 1988 година 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на производите од увоз, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/88 се поткрала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАН& НА 

ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 
Во точка 1 став 5 по зборовите: „трошоците на уво-

зот", треба да се додадат по грешка испуштените зборови: 
„во апсолутен износ кој по прописот постоел на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, зголемени до 16%". 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, 31 мај 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
производите за кои организациите на здружен труд се 
должни до Сојузниот завод за цени и купувачите да доста-
вуваат известување за цените, објавена во „Службен лист 
на СФРЈ" бр. 34/88, се поткрала долунаведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
И КУПУВАЧИТЕ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ 

ЗА ЦЕНИТЕ 
Во точка 1, во табелата, во гранката 0113 Металопре-

работувачка дејност, треба да се изостави по грешка наве-
дената „група 01132 и подгрупа 011320: Производство на 
метални градежни и други конструкции: сите производи". 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белград, 31 мај 1988 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за давање согласност 
на цените ца определени производи, објавена во „Службен 
лист на СФРЈМ бр. 34/88, се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕ-

НИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ Ј1РОИЗВОДИ 
Во точка 1, во табелата, во гранката 0108 треба да се 

изостават по грешка наведените две точки и зборовите: 
„сите производи". 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белград, 31 мај 1988 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
Се разрешува од должноста помошник на директо-

рот на Сојузниот завод за патенти Илија Батев со 30 јуни 
1988 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 990 
5 мај 1988 година 
Белград 

Сојузеи извршеи совет 

Потпретседател, 
Мнлош Милосавлевик, с. р. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77, 28/82 и 14/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗ-

НИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Се разрешува од должноста постојан член на Сојуз-

ниот совет за пртекршоци Лазар Махоски со 30 јуни 1988 
година, поради за^минува во пензија. 

С. п. п. бр. 991 
5 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевик, с. р. 

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ИНФОРМАТИКА 
За директор на Сојузниот завод за информатика се 

назначува Никола Марковик, дооегашен помошник на со-

јузниот секретар за правосудство и организација на сојуз-
ната управа. 

С.п.п.бр 1004 
19 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите 
на систеМот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УПРАВАТА 
т 

За директор на Сојузниот завод за унапредување на 
управата се назначува д-р Зоран Јелик, досегашен помош-
ник на сојузниот секретар за правосудство и организација 
на сојузната управа. 

С.п.п.бр 1005 
19 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

436. Закон за привремени мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Југо-' 

славија и за пренос врз федерацијата на дел од 
побарувањата по билансот на девизните резер-
ви кај Народната банка на Југославија 997 

437. Закон за привремена претсметка на средствата 
за 1988 година за покритие на курсните разли-
ки, каматите и другите трошоци настанати по 
основа на увозот на нафта и нафтени деривати 
од 1980 година и за покритие на курсните раз-
лики за Југословенскиот нафтовод 998 

438. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Југословенската банка за мегународна економ-
скасорботка —' \ 999 

439. Одлука за обврските на републиките и на авто-
номните покраини за 1988 година утврдени со 
Законот за средствата за отстранување на по-
следиците од катастрофалниот земјотрес што 
го погоди подрачјето на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора во 1979 година 1000 

440. Одлука за потврдување на завршната сметка 
на Југословенската банка за ме^ународна еко-
номска соработка за 1987 година 1000 

441. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ за прифакање на Извештајот за рабо-
тата на Сојузниот извршен совет 1001 

442. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на износите за кои нема да се донесува реше-
ние за дополнителна наплата и за кои нема да 
се врши присилна наплата . 1001 

443. Одлука за измена на Одлуката за висината на 
каматата на износот на царината и на другите 
увозни давачки што не е наплатен во пропиша-
ниот рок * ^ ^ — 1002 
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Страна 
444. Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот за начинот наутврдување на бруто 
личниот доход, пресметката на средствата за 
исплата на бруто личните доходи и доставува-
њето на пресметката до Службата на општес-
твеното книговодство 1002 

445. Правилник за југословенските стандарди за 
изолационен материјал за градежништвото .— 1004 

446. Правилник за југословенските стандарди за на-
фта и нафтени производи 1004 

447. Правилник за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал 1005 

448. Правилник за југословенските стандарди за 
земјоделски трактори : 1005 

449. Правилник за југословенскиот стандард за 
дискретни полуспроводнички компоненти —- 1006 

450^ Правилник за југословенските стандарди за от-
падоци и секундарни суровини од обоени мета-
ли и од легури на обоени метали 1006 

451. Правилник за југословенскиот стандард за су-
ров покривен картон 1006 

452. Правилник за југословенските стандарди за 
спојки за цевки и црева-брзосоставни 1007 

453. Единствени коефициенЈ-и за ревалоризација на 
основните и други општествени средства и 
процент на растежот на животните трошоци — 1007 

454. Индекс на животните трошрци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, со-
цијалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини за мај 1983 година 1007 

Страна 

455. Резултат од дрполнителните избори за еден де-
^егат во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-

| славија од Социјалистичка Автономна Покра-
ина Војводина 1007 

456. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од потесното семејство на претседате-
лот и на судиите на Уставниот суд на Југосда-
вија 1007 

457. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на секретарот на Уставниот суд и 
на раководните работници што ги назначува 
Уставниот суд на Југославија 1008 

458. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на претседателот и на судиите на 
Уставниот суд на Југославија 1 1008 

Одлука за оценување на уставноста на член 6 од За-
конот за привремено ограничување на распо-
лагањето со дело од општествените средства 
за потрошувачка 1009 

Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за 
распоредување на стоките на формите на уво-
зот и извозот 1009 

Исправка на Одлуката за начинот на формирање на 
цените на производите од увоз ' 1009 

Исправка на Одлуката за определување на произво-
дите за кои организациите на здружен труд се 

< должни до Сојузниот завод за цени и купувачи-
те да доставуваат известувања за цените 1009 

Исправка на Одлуката за давање согласдост на це-
ните на определени производи — 1009 

-» 

Назначувања и разрешувања 1009 
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