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407. 
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 ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ 
ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 
ТЕРИТОРИИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 
ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ, 
ШТО ВТАСУВААТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на 

ануитетите по кредитите дадени на организации на 
здружен труд од териториите на Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, што втасуваат во периодот 
од 1987 до 1990 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 29 април 1987 година. 

П бр. 682 
29 април 1987 година 
Белград 

1 Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ 
ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ, ШТО ВТАСУВААТ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
На организациите на здружен труд од територијата 

на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка 
Република Македонија и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, што имаат верификувани програми за еко-
номско-финансиска консолидација односно договор или 

самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санација-
та во согласност со Законот за санација и престанок на ор-
ганизациите на здружен труд им се одлага враќањето на 
ануитетите по кредитите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата), ко-
ристени до 31 декември 1986 година, а што втасуваат за 
наплата на 1 јануари 1987 година, 1 јануари 1988 година, I 
јануари 1989 година и 1 јануари 1990 година. 

Верификација на програмите за економско-финансис-
ка консолидација од став 1 на овој член вршат стручните 
работни тела што ги формираат извршните совети или 
стопанските комори на СР Црна Гора, СР Македонија и 
САП Косово. Стручните работни тела ги сочинуваат 
стручњаци од извршните совети, стопанските комори, 
банките и здружениот труд на овие републики и на САП 
Косово, како и стручњаци од здружениот труд на другите 
републики и на САП Војводина, што ќе ги определат ни-
вните извршни совети или стопански комори. 

Верификацијата на програмите за економско-финан-
сиска консолидација односнр склучувањето на договори 
или самоуправни спогодби за меѓусебните односи во сана-
цијата ќе се изврши до 15 мај 1987 година односно во сог-
ласност со Законот за санација и престанок на организа-
циите на здружен труд, а до 31 мај ќе им се достават на 
Фондот на федерацијата и на Сојузниот секретаријат за 
финансии, заради следење на нивната реализација. 

Организациите на здружен труд на кои им е од-
ложено враќањето на ануитетите од став 1 на овој член се 
должни да ги отплатат ануитетите по истекот на рокот од 
пет години од денот на втасувањето, и тоа: ануитетите 
што за наплата втасуваат на 1 јануари 1987 година ќе ги 
отплатат на 1 јануари 1992 година, ануитетите од 1 јануа-
ри 1988 година - на 1 јануари 1993 година, ануитетите од 1 

јануари 1989 година - на 1 јануари 1994 година и ануитети-
те од 1 јануари 1990 година - на 1 јануари 1995 година. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од територијата на 

СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово што успеш-
но работат ќе и ги отплатуваат ануитетите на Инвестици-
она банка - Удружена банка Титоград, Стопанска банка -
Здружена банка Скопје и на Косовска банка - Удружена 
банка Приштина. 

Банките од став 1 на овој член ќе му ги вратат овие 
средства на Фондот на федерацијата во роковите утврде-
ни во член 1 став 4 на овој закон. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од, териториите на 

СР Црна Гора и на СР Македонија што имаат договор 
или самоуправна спогодба за меѓусебните односи во сана-
цијата по основа на загуби ќе ги наплатат купоните ца об-
врзниците на Фондот на федерацијата во рокот на нивно-
то втасување, освен купоните на обврзниците на Фондот 
на федерацијата по основа на пласирани средства на тери-
торијата на САП Косово. 

Организациите на здружен труд од територијата на 
САП Косово што имаат договор или самоуправна спогод-
ба за меѓусебните односи во санацијата по основа на загу-
би ќе ги наплатат втасаните купони на обврзниците на 
Фондот на федерацијата во рокот на нивното втасување 
во височината на средствата пласирани на територијата 
на СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора и СР Македо-
нија. 
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Член 4 
Организациите на здружен труд од територијата на 

СР Босна и Херцеговина што имаат договор или самоуп-
равна спогодба за меѓусебните односи во санацијата по ос-
нова на загуби ќе ги наплатат купоните на обврзниците на 
Фондот на федерацијата во рокот на нивното втасување, 
освен купоните на обврзниците на федерацијата по основа 
на пласирани средства на територијата на САП Косово. 

Член 5 
Банките од член 2 став 1 на овој закон се должни из-

носот на средствата за исплата на купоните од член 3 на 
овој закон на организациите на здружен труд од нивните 
територии да му ги уплатат на Фондот на федерацијата. 

Член 6 
Инвестициона банка - Удружена банка Титоград и 

Стопанска банка - Здружена банка Скопје ќе му го вратат 
на Фондот на федерацијата делот од втасаните ануитети 
сразмерно со височината на пласираните средства на те-
риторијата на СР Црна Гора и СР Македонија заради на-
плата на купоните на организациите на здружен труд од 
член 4 на овој закон. 

Член 7 
Инвестициона банка - Удружена банка Титоград и 

Стопанска банка - Здружена банка Скопје разликата поме-
ѓу износот на Средствата од член 2 став 1 на овој закон и 
износот на средствата од чл. 5 и 6 на овој закон ќе ја ре-
пласираат за трајни обртни средства и покритие на динар-
ските обврски по странските кредити на организациите на 
здружен труд што имаат верификувани програми односно 
договори или самоуправни спогодби за меѓусебните одно-
си во санацијата во смисла на член 1 став 1 од овој закон. 

Член 8 
Косовска банка - Удружена банка Приштина разли-

ката помеѓу износот на средствата од член 2 став 1 на овој 
закон и износот на средствата од член 5 на овој закон ќе ја 
репласира за трајни обртни средства и покритие на динар-
ските обврски по странските кредити на организациите на 
здружен труд што имаат верификувани програми односно 
договор или самоуправна спогодба за меѓусебните односи 
во санацијата во смисла на член 1 став 1 од овој закон. 

Член 9 
Обврската за враќање на ануитетите по кредитите од 

средствата на Фондот на федерацијата од член 1 став 1 на 
овој закон, за организациите на здружен труд што се во 
постапка на редовна ликвидација, ја преземаат банките 
преку кои се пласираат средствата на Фондот на федера-
цијата и тоа во роковите утврдени во член 1 став 4 на овој 
закон. 

Член 10 
Републиките и автономните покраини можат да му 

обезбедат на Фондот на федерацијата бескаматен заем во 
височина на одложените ануитети од член 1 став 1 на овој 
закон, а сразмерно со учеството на ануитетите по обврзни-
ците на организациите на здружен труд од нивната тери-
торија. 

Ако републиките односно автономните покраини не 
обезбедат бескаматен заем, се одлага исплатата на соод-
ветните купони на задолжителниот заем на организациите 
на здружен труд од териториите на тие републики однос-
но автономни покраини. 

Фондот на федерацијата ќе им ги врати на републи-
ките и автономните покраини средствата на бескаматниот 
заем од став 1 на овој член во роковите од член 1 став 4 од 
овој закон. 

Износот на обврските од став 1 на овој член го ут-
врдува Собранието на Фондот на федерацијата. 

За височината на вкупно одложените ануитети на 
стопанството на СР Македонија, СР Црна Гора и САП 
Косово се одлага наплатата на ануитетските купони на об-
врзниците на Фондот на федерацијата, и тоа: 

1) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 
1987 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1992 го-
дина односно купонот број 10 по заемот за 1974 година, 
купонот број 4 по заемот за 1980 година, купонот број 3 по 
заемот за 1981 година, купонот број 2 по заемот за 1982 го-
дина и купонот број 1 по заемот за 1983 година; 

2) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 
1988 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1993 го-
дина односно купонот број 9 по заемот за 1976 година, ку-
понот број 4 по заемот за 1981 година, купонот број 3 по 
заемот за 1982 година, купонот број 2 по заемот за 1983 го-
дина и купонот број 1 по заемот за 1984 година; 

3) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 
1989 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1994 го-
дина односно купонот број 8 по заемот за 1978 година, ку-
понот број 7 по заемот за 1979 година, купонот број 3 по 
заемот за 1983 година, купонот број 2 по заемот за 1984 го-
дина и купонот број 1 по заемот за 1985 година; 

4) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 
1990 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1995 го-
дина односно купонот број 3 по заемот за 1974 година, ку-
понот број 2 по заемот за 1985 година и купонот број 1 по 
заемот за 1986 година. 

Банките преку кои се пласираат средствата на Фон-
дот на федерацијата од териториите на СР Црна Гора, СР 
Македонија и САП Косово ќе утврдат, до 30 ноември те-
ковната година за наредната година, кои организации на 
здружен труд од член 2 на овој закон ќе ги вратат ануите-
тите и Делот на тие ануитети што се однесуваат на чл. 3 и 
4 од овој закон и за тоа во рок од 5 дена ќе го известат 
Фондот на федерацијата. 

Собранието на Фондот на федерацијата врз основа 
на податоците од член 1 став 4, чл. 3 и 4 и член 9 ќе го ут-
врди учеството на секоја република и покраина во ануи-
тетски обврзници, до крајот на јуни секоја година. 

Член 11 
Стопанска банка - Здружена банка Скопје, Инвести-

циона банка - Удружена банка Титоград и Косовска банка 
- Удружена банка Приштина ќе му достават на Фондот на 
федерацијата извештај за спроведувањето на одредбите на 
чл. 1, 2, 3 и 9 од овој закон, список на организациите на 
здружен труд и нивните обврски по основа на кредити од 
средствата на Фондот на федерацијата до 31 мај 1987 го-
дина. 

Член 12 
Привредна банка - Удружена банка Сараево ќе му до-

стави на Фондот на федерацијата список на организации-
те на здружен труд од член 4 и износот на нивните права 
според втасаните купони на обврзниците на Фондот на фе-
дерацијата до 31 мај 1987 година. 

Член 13 
Поблиски прописи за извршувањето на овој закон ќе 

донесе функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, при претход-
но прибавено мислење од Фондот на федерацијата, На-
родната банка на Југославија, Службата на општествено-
то книговодство на Југославија и Сојузниот завод за оп-
штествено планирање. 

Член 14 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за одлагање на враќањето на ану-
итетите по кредитите дадени на организациите на здружен 
1руд од териториите на Социјалистичка Република Црна 
Гора, Социјалистичка Република Македонија и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово од средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, што втасуваат на 1 јануари 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86). / 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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408. 
Врз основа н 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 СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-
КРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини за периодот од 
1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
29 април 1987 година. 

П бр. 684 
29 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 

ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за средствата на Фондот на федерацијата 

за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во пери-
одот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
75/85 - во натамошниот текст: Законот) член 2 се менува 
и гласи: 

„Средствата што, во смисла на член 1 став 1 од овој 
закон, се формираат на територијата на СР Србија, а што 
според утврденото учество се распоредуваат за побрз раз-
вој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе се 
реализираат во целост непосредно по пат на самоуправно 
здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд од територијата на СР Србија надвор од те-
риториите на социјалистичките автономни покраини и те-
риторијата на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина со организации на здружен труд на територијата 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, во сог-
ласност со општествените планови, а посебно со општес-
твениот план за развој на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. ' 

На средствата формирани во смисла на став 1 од овој 
член ќе се применуваат одредбите од овој закон што се од-
несуваат на здружувањето на труд и средства на Фондот 
на федерацијата." 

Член 2 
Во член 5 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гла-

сат: 
„Конечната пресметка на средствата од член 1 на 

овој закон, Фондот на федерацијата ја утврдува до 31 ок-
томври тековната година за претходната година односно 
во рок од 15 дена од денот на добивањето на официјални-
те податоци од Сојузниот завод за статистика. 

Републиката односно автономната покраина е 
должна разликата помеѓу конечниот износ на средствата „ 

и износот на уплатената аконтација за претходната годи-
на, да ја уплати во согласност со точ. 1 и 2 од став 1 на 
член 1 од овој закон на сметката на Фондот на федерација-
та во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на таа раз-
лика." 1 

Член 3 
Измената во овој член не се однесува на текстот на 

Законот на македонски јазик. 

Член 4 
Во член 8 ст. 1 до 8 се менуваат и гласат: 
„Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон ги 

уплатуваат организациите на здружен труд согласно со 
одредбите од склучените самоуправни спогодби за 
здружување на труд и средства, а се сметаат како 
здружени во моментот на уплатата на сметката на инвес-
титорот или на банката кои со самоуправната спогодба се 
определени за реализација на заедничката развојна про-
грама. 

Инвеститорот или банката од став 1 на овој член се 
должни уплатените средства за реализација на заедничка-
та програма за развој да почнат да ги користат најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на уплатата на тие средства. 

Ако средствата од став 2 на овој член не почнат да се 
користат во рокот од став 2 на овој член, инвеститорот е 
должен да ги уплати на посебна сметка на Фондот на фе-
дерацијата кај Службата на општественото книговодство 
во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот од тој став. 

Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон што 
не се реализирани во смисла на став 1 од овој член, орга-
низациите на здружен труд ги уплатуваат тримесечно и 
тоа најдоцна до 15 во наредниот месец за изминатото три-
месечје на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај 
Службата и општественото книговодство. 

Евиденција за средствата од ст. 1, 2, 3 и 4 на овој член 
води службата на општественото книговодство во репуб-
ликата односно во автономната покраина и за тоа ги из-
вестува Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија и Фондот на федерацијата до крајот на наредни-
от месец за изминатото тримесечје. 

Стопанската комора на републиката односно на ав-
тономната покраина води евиденција за склучените само-
управни спогодби од став 1 на овој член, ја следи реализа-
цијата на тие спогодби и за тоа до крајот на наредниот 
месец за изминатото тримесечје ги известува Стопанската 
комора на Југославија и Фондот на федерацијата. Начи-
нот на водење евиденција и начинот на известување на 
Стопанската комора на Југославија и на Фондот на феде-
рацијата ги утврдува Стопанската комора на Југославија. 

Ако со уплатите од ст. 1 и 4 на овој член не се обезбе-
ди износот на средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој 
закон во височина на тримесечната обврска на република-
та односно на автономната покраина, републиката однос-
но автономната покраина ненамирениот износ на сред-
ствата ќе го пренесе врз сметката на Фондот на федераци-
јата до крајот на наредниот месец за изминатото триме-
сечје. 

Ако републиката односно автономната покраина, во 
рокот од став 7 на овој член, не ги пренесе средствата врз 
сметката на Фондот на федерацијата, Службата на оп-
штественото книговодство, по налог од сојузниот секре-
тар за финансии, врз основа на податоците на Фондот на 
федерацијата, ќе го пренесе врз сметката на Фондот на фе-
дерацијата ненамирениот износ на средствата од сметката 
на буџетот на таа република односно автономна покра-
ина. 

Фондот на федерацијата ќе ги пренесе средствата од 
ст. 3 и 4 на овој член врз посебна сметка на овластената 
банка преку која се пласираат средствата на Фондот на 
федерацијата (во натамошниот текст: овластената банка) 
во согласност со односите во распределбата на средствата 
утврдени во член 19 од овој закон, во рок од 5 дена од де-
нот на втасувањето на овие средства на посебната сметка 

- на Фондот на федерацијата. 
Банката од став 9,на овој член е должна средствата 

од ст. 3 и 4 на овој член да и ги пренесе на организацијата 
на здружен труд - инвеститорот која склучила самоуправ-
на спогодба за здружување на труд/ и средства во смисла 
на став 1 од овој член, во согласност со таа спогодба. Ако 
банката не ги пренесе средствата во рок од осум дена од 
денот на поднесувањето на барањето, службата на оп-
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штественото книговодство на републиката односно на ав-
тономната покраина, на барање од организацијата на 
здружен труд - здружителот, ќе ги симне од сметката на 
банката тие средства и ќе ги пренесе врз сметката на ин-
веститорот кој ја реализирал програмата во смисла на 
став 1 од овој член. 

Ако организацијата на здружен труд не ја склучи са-
моуправната спогодба за здружување на труд и средства 
од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во рок од една годи-
на од денот на уплатата на средствата на сметката на ов-
ластената банка во стопански недоволно развиените ре-
публики и во САП Косово, а најдоцна до 31 декември на-
редната година за обврските од претходната година, 
здружените средства се сметаат како задолжителен заем“. 

Досегашните ст. 9 и 10 стануваат ст. 12 и 13. 

Член 5 
Во член 10 по став 1 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои 

гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 

средствата на Фондот на федерацијата што се формираат 
во согласност со член 1 став 1 точка 2 на овој закон можат 
да се насочуваат за набавка на опрема за наставна и науч-
ноистражувачка работа на високошколски организации на 
здружен труд во согласност со приоритетите утврдени во 
Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Овластената банка и стопанските комори во стопан-
ски недоволно развиените републики и во Автономна По-
краина Косово односно банката преку која се реализираат 
здружените средства се должни податоци и извештаи за 
наменското и ефикасното користење на средствата на 
Фондот на федерацијата од точ. 1 и 2 на став 1 од член 1 
на овој закон шестмесечно да му достават на Фондот на 
федерацијата. 

Ако Собранието на Фондот на федерацијата утврди 
дека средствата на Фондот на ,федерацијата се користени 
ненаменски, републиката односно автономната покраина 
е должна тие средства да ги врати во Фондот на федераци-
јата со важечката камата и со пропишаната затезна кама-
та на банкарските кредити во рок од 30 дена од денот на 
донесувањето на одлука на Собранието на Фондот на фе-
дерацијата." 

Член 6 
Во член 11 став 1 по зборот: „годишната“ се додаваат 

запирка и зборот: „полугодишната“. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Заради усогласување на износот на средствата на 

Фондот на федерацијата од став 1 на овој член со номи-
налниот растеж на општествениот производ на општес-
твеното стопанство на републиката односно на автоном-
ната покраина во изминатото полугодие, Собранието на 
Фондот на федерацијата врз основа на проценетиот номи-
нален растеж на општествениот производ на општестве-
ното стопанство во изминатото полугодие, според пода-
тоците на Сојузниот завод за статистика и на Сојузниот 
зав.од за општествено планирање, ќе ја усогласи височина-
та на годишната и месечната аконтација на средствата на 
Фондот на федерацијата до крајот на јули тековната годи-
на односно до крајот на јануари за изминатата година“. 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 
Досегашниот став 5 кој станува став 6, се менува и 

гласи: 
„Ако републиката односно автономната покраина не 

ја изврши обврската од став 5 на овој член во рокот на 
втасаноста, Службата на општественото книговодство, по 
налог од сојузниот секретар за финансии, врз основа на 
податоците на Фондот на федерацијата, ќе го пренесе во 
корист на Фондот на федерацијата соодветниот износ на 
средства од средствата на буџетот на републиката однос-
но на автономната покраина“. 

Досегашниот став 6, кој станува став 7, се менува и 
гласи: 

„Ако средствата на Фондот на федерацијата од став 1 
на овој член се остварат во износ поголем од износот ут-
врден со одлуката за годишната и месечната аконтација 
на средствата на Фондот на федерацијата, за тој поголем 
износ ќе се намали обврската на републиката односно на 
автономната покраина во наредната година." 

Досегашниот став 7 станува став 8. 

Член 7 
Член 12 се брише. 

Член 8 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-
борот на републиките и покраинтие на Собраните? на 
СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во била осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

409. 
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 ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛА-
ЌАЊА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ОД ТЕРИТОРИЈА. 

ТА НА СР МАКЕДОНИЈА, СР ЦРНА ГОРА И САП 
КОСОВО 

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на 
кредитите и другите плаќања на овластените банки од те-
риторијата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косо-
во, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 29 април 1987 
година. 
П бр. 681 
29 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ И 
ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ОД 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА, СР ЦРНА ГО-

РА И САП КОСОВО 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат обврските на банките ов-

ластени за вршење работи на платниот промет и кредитни 
работи со странство (во натамошниот текст: овластената 
банка) од териториите на СР Македонија, СР Црна Гора и 
САП Косово, и тоа: обврските по кредитите што настана-
ле со претворање на девизните позајмици во динарски кре-
дити; обврските по основа на неплатена динарска против-
вредност за девизите што Народната банка на Југослави-
ја, во согласност со заклучницата за купопродажба на де-
визи, и ги дозначила на овластената банка и обврските по 
основа на неплатена динарска противвредност за втасани-
те ануитети по странските кредити што, наместо овласте-
ната банка, ги платила Народната банка на Југославија и 
начинот на намирувањето на тие обврски. 

Член 2 
Враќањето на девизните позајмици што Народната 

банка на Југославија и ги одобри на Стопанска банка -
Здружена банка - Скопје, на Инвестициона банка - Уд-
ружена банка - Титоград и на Удружена косовска банка -
Приштина, во согласност со одредбите на Одлуката за 
обемот, изворите и критериумите за обезбедување девизи 
за отплата на фиксните и гарантирани обврски по стран-
ските кредити земени до 31 декември 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83 и 52/83), а кои, врз ос-
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нова на законот се претворени во динарски кредити, се од-
лага под условите и на начинот утврдени со овој закон. 

Член 3 
Износот на неотплатениот кредит од член 2 на овој 

закон, заедно со ненаплатената камата што се пресметува 
во височина од 50% од есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија, која важеше на ден 31 декември 1986 
година (28% годишно), со состојба на ден 31 декември 1986 
година, се отплатува во десет еднакви полугодишни рати, 
со тоа што првата рата втасува на 30 септември 1987 годи-
на. 

На долгот од став 1 на овој член се плаќа фиксна ка-
мата во височина од 50% од есконтната стапка на Народ-
ната банка на Југославија, која важи на денот на донесува-
њето на овој закон. 

Ако каматната стапка од став 2 на овој член на денот 
на пресметката е поголема од 50% од важечката есконтна 
стапка на Народната банка на Југославија, се применува 
поповолната каматна стапка. 

Член 4 
Втасаните побарувања на Народната банка на Југо-

славија од Стопанска банка - Здружена банка - Скопје, 
Инвестициона банка - Удружена банка - Титоград, Уд-
ружена косовска банка - Приштина и Југобанка - Основна 
банка - Скопје, по основа на неплатената динарска про-
тиввредност за девизите што Народната банка на Југосла-
вија, во согласност со заклучницата за купопродажба на 
девизи, и ги дозначила на овластената банка, како и по ос-
нова на неплатената динарска противвредност за втасани-
те ануитети по странските кредити што, наместо овласте-
ните банки од член 1 на овој закон, ги платила Народната 
банка на Југославија, се утврдуваат со состојба на ден 31 
декември 1986 година. 

Побарувањата од став 1 на озој член го опфаќаат и 
износот на име камата која се пресметува со примена на 
најниската каматна стапка утврдена за пласманите од 
примарната емисија, што важеше на ден 31 декември 1986 
година. 

Член 5 
Наплатата на побарувањата од член 4 на овој закон 

ќе се изврши во рок од три години, во три еднакви рати, со 
тоа што првата рата втасува на 31 март 1988 година. 

На долгот од став 1 на овој член се применува фиксна 
камата во височина на најниската каматна стапка за плас-
маните од примарната емисија, која важи на денот на до-
несувањето на овој закон. 

Ако каматната стапка од став 2 на овој член на денот 
на пресметката е поголема од важечката најниска каматна 
стапка на Народната банка на Југославија на пласманите 
од примарната емисија, се применува поповолната камат-
на стапка. 

Член 6 
Одлагање на плаќањето на обврските во согласност 

со одредбите на овој закон можат да користат овластени-
те банки од чл. 2 и 4 на овој закон под услов да имаат сос-
чавени и верификувани санациони програми со кои се от-
странуваат причините за неликвидноста на тие банки, во 
согласност со одредбите на член 105 од Законот за основи-
те на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86). 

Верификација на програмите од став 1 на овој член 
вршат стручните работни тела што ќе ги формираат из-
вршните совети или стопанските комори на СР Македони-
ја, СР Црна Гора и САП Косово. Стручните работни тела 
ги сочинуваат стручњаци од извршните совети, стопански-
те комори, банките и здружениот труд на тие републики и 
на САП Косово и стручњаци од другите републики и од 
САП Војводина, што нивните извршни совети или стопан-
ски комори ќе ги определат, како и стручњаци на народни-
те банки на тие републики и на САП Косово и на Народ-
ната банка на Југославија. . 

Член 7 
Заради извршување на одредбите од овој закон, ов-

ластените банки од чл. 2 и 4 на овој закон ќе склучат со 
Народната банка на Југославија договори за кредитот. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

410. 
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 ПОКРИТИЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за покритие на курсните разлики по странските 
кредити, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1987 
година. 

П бр. 680 
29 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

' Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
КРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ 

КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Законот за покритие на курсните разлики по 

странските кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86) 
во член 2 точка 3 по зборовите: „стоковни кредити“ се до-
даваат зборовите: „за опрема, суровини и репродукционен 
материјал“. 

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) странските стоковни кредити искористени до 1 ја-

нуари 1986 година за инвестициони вложувања на органи-
зациите за подрачјата на СР Црна Гора, СР Македонија и 
САП Косово кои имаат верификувани програми за еко-
номско-финансиска консолидација." 

На крајот на член 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Верификација на програмите за економско-финан-

сиска консолидација вршат стручните работни тела што 
ќе ги формираат извршните совети или стопанските комо-
ри на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалис-
тичка Република Македонија и Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово. Стручните работни тела ги сочину-
ваат стручњаци од извршните совети, стопанските комо-
ри, банките и здружениот труд на овие републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, како и 
стручњаци од другите републики и од Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Војводина што ќе ги определат нивни-
те извршни совети или стопански комори.". 

Член 2 
Во член 6 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 

организациите од подрачјето на СР Црна Гора, СР Маке-
донија и САП Косово кои имаат степен на оптовареност 
на средствата за репродукција со курсни разлики над 120% 
од вредноста на тие средства им припаѓаат средства за по-
критие на курсните разлики во износ од 100%.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Досегашниот став 4 станува став 5. 
Досегашниот став 5 станува став 6. 
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По досегашниот став 6, кој станува став 7, се додава 
нов став 8, кој гласи: 

„При утврдувањето на степенот на оптовареноста на 
средствата за репродукција со курсни разлики, пред исте-
кот на годината курсните разлики по тримесечја се става-
ат во однос со соодветниот дел на средствата за репродук-
ција од претходната година.". 

Досегашниот с;гав 7 станува став 9. 

Член 3 
Во член 8 став 2 по зборовите: „курсните разлики по“ 

се додаваат зборовите: „отплатите и“. 

Член 4 
Во член 15 став 1 на крајот се додава нова реченица 

која гласи: 
„Организациите поднесуваат документација во текот 

на годината, а најдоцна до 20 јануари наредната година.". 

Член 5 
Во член 16 став 1 зборовите: „31 јануари“ се замену-

ваат со зборовите: „20 февруари“. 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако исплатата на средствата по основа на правото 

на покритие на курсните разлики не се изврши до 20 фев-
руари наредната година поради неостварените приходи 
односно поголемите расходи на претсметката за претход-
ната година, исплатата ќе се изврши врз товар на пре-
тсметката за наредната година.". 

Член 6 
Организациите што стекнуваат право на покритие на 

курсните разлики според одредбите на овој закон имаат 
право на тоа покритие за износот содржан во отплатите и 
каматите по. странските кредити намирен од 1 јануари 
1987 година. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

411. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1, 3 
| и 5 и член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на СФРЈ, а ?о 

врска со член 4 од Законот за покритие на курсните разли-
ки по странските кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
43/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините одржана на 29 април 1987 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАН-

СКИ КРЕДИТИ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за претсметката на приходите и рас-

ходите на курсните разлики по определени странски кре-
дити за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) 
во точка 1 став 1 бројот: „191" се заменува со бројот: 
„207,46". 

Во став 2 во одредбата под 1 бројот: „58,6" се замену-
ва со бројот: „63,36", во одредбата под 2 бројот: „18,4" се 
заменува со бројот: „24,1" и во одредбата под 5 бројот: 
„20" се заменува со бројот: „26". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „191" се заменува со бро-
јот: „207,46". 

Во став 2 во одредбата под 1 бројот: „140" се замену-
ва со бројот: „148,4", а во одредбата под 2 бројот: „48" се 
заменува со бројот: „56,06". 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 182 
29 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Филиповиќ, ;с. р. 

412. 
Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 36/86), на предлог од сојузниот секре-
тар за финансии, по претходно прибавено мислење од пре-
тседателот на Сојузнот комитет за туризам, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ 
ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИ. 
ТЕ ПАТИШТА ВО К О И МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ 

СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 
1. Во Одлуката за определување на туристички насел-

би, наутички центри, марини и мотели на магистралните 
патишта во кои можат да се отвораат слободни 'царински 
продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87) во 
точка 1 во одделот: „СР Босна и Херцеговина“ по редниот 
број 17 се додаваат нови ред. бр. кои гласат: 

- „18. „Меѓугорје" - Читлук 
19. „Сараево“ - Сараево 
20. „Мостар" - Мостар 
21. „Љубушки" - Љубушки 
22. „Дувно" - Дувно 
23. „Добој" - Добој 
24. „Притвор“ - Прњавор 
25. „Зеница“ - Зеница 
26. „Требиње" - Требиње 
27. „Брчко“ - Брчко 
28. „Високо“ - Високо 
29. „Фоча" - Фоча" 
Во одделот: „Во СР Црна Гора“ по редниот број 10 се 

додаваат нови ред. бр. кои гласат: 
„ И . „Никшиќ" - Никшиќ 
12. „Рисан" - Рисан 
13. „Велика Плажа“ - Улцињ 
14. „ П л а в “ - П л а в 
15. „Херцег Нови“ - Херцег Нови 
16. „Тополица“ - Бар 
17. „Бар“ - Бар 
18. „Тузи" - Тузи" 
Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 59 се 

додаваат нови ред. бр., кои гласат: 
„60. „Опатија“ - Опатија 
61. „Ловрен“ - Ловрен 
62. „Мошчаничка Драга“ - Мошчаничка Драга 
63. „Цриквеница" - Цриквеница 
64. „Нови Винодолски" - Нови Винодолски 
65. „Паг" - оток Паг 
66. „Црес" - Црес 
67. „Рогозница" - Рогозница 
68. „Бориќ“ - Задар 
69. „Трогир" - Трогир 
70. „Каштел Стари“ - Каштел Стари 
71. „Хвар" - Хвар 
72. „Јелса" - Јелса (Хвар) 
73. „Вела Лука“ - Вела Лука (Корчула) 
74. „Оребриќ" - Оребиќ 
75. „Дубровник" - Дубровник. 
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76. „Цавтат" - Цавтат 
77. „Орашац“ - Орашац (Дубровник) 
78. „Стубичке Топлине“ - Стубичке Топлице 
79. „Осиек" - Осиек 
80. „Новаља" - Новаља (оток Пат) 
81. „Мали Лошињ" - Мали Лошињ 
82. „Син," - Сињ 
83. „Шибеник" - Шибеник 
84. „Маслиница" - Маслиница (оток Шолта) 
85. „Омиш" - Омиш 
86. „Биоград" - Биоград на Море 
87. „Макарев" - Макарска 
88. „Ресник“ - Каштела 
89. „Кралевица" - Кралевица 
90. „Корчула" - Корчула 
91. „Задар" - Задар 
92. „Загреб“ - Загреб 
93. „Нин" - Нин 
94. „Стари Град“ - Стари Град (Пакленица) 
95. „Преко" - Преко (оток Угљен) 
96. „Куклица“ - Кукл,ица (оток У гл,ен) 
97. „Сали“ - Сали (Дуги оток) 
98. „Божава" - Божава (Дуги оток) 
99. „Силба" - Силба 
100. „Вели Иж" - Бели Иж (оток Иж) 
101. „Бенковац" - Бенковац 
102. „Обровац" - Обровац 
103. „Врач“ - Врач 
104. „Сењ" - Сењ 
105. „Башка“ - Башка (оток Крк) 
106. „Имотски" - Имотски 
107. „Самобор" - Самобор 
108. „Раб“ - Раб 
109. „Палит" - Раб 
110. „Омишаљ" - Омишаљ - Крк 
11L „Башка Вода“ - Башка Вода 
112. „Нимфа“ - Живогошќе 
113. „Тучели“ - Тучепи 
114. „Бабин Кук“ - Дубровник 
115. „Сребрено" - Сребрено 
116. „Сплит" - Сплит 
117. „Нечујам" - Шолта 
118. „Ресник“ - Ресник - Сплит 
119. „Вараждин" - Вараждин 
120. „Пакоштане" - Пакоштане 
121. „Риека" - Риека" 
Во одделотт: „Во СР Македонија“, по редниот број 2 

се додаваат нови ред. бр. кои гласат: 
„3. „Мрдаја" - Стари Дојран 
4. „Попова Шапка“ - Попова Шапка 
5. „Десарет" - Охрид“ 
Во одделот: „Во СР Словенија“, по редниот број 19 

се додаваат нови' ред. бр. кои гласат: 
„20. „Краљ“ - Краљ 
21. „Словењ Градец“ - Словењ Градец 
22. „Лесце" - Лесце (Блед) 
23. „Птуј" - Птуј 
24. „Ормож" - Ормож 
25. „Мурека Собота" - Мурска Собота 
26. „Јесенице" - Јесенице 
27. „Тржич" - Тржич 
28. „Љубљана" - Љубљана 
29. „Равне" - Равне 
30. „Радље" - Радље на Драва 
31. „Целје" - Целје , 
32. „Уканац" - Бохињ" 
Во одделот: „Во СР Србија“, по редниот број 9 се до-

даваат нови ред. бр. кои гласат: 
„10. „Београд" - Белград 
И. „Сурчин" - Белград 
12. „Сава Центар - Интерконтинентал" - Белград 
13. „Свилајнац" - Свилајнац 
14. „Велика Плана“ - Велика Плана 
15. „Пожаревац" - Пожаревац 
16. „Неготин" - Неготин 
17. „Шабац" - Шабац 
18. „Ќуприја" - Ќуприја 
19. „Пирот“ - Пирот 
20. „Крагуевац" - Крагуевац 
21. „Горњи Милановац" - Горњи Милановац 

22. „Чачак" - Чачак 
23. „Кралево" - Кралево ^ 

. 24. „Нови Пазар“ - Нови Пазар 
25. „Валево" - Валево 
26. „Обреновац" - Обреновац 
27. „Бела Паланка“ - Бела Паланка 
28. „Смедерево" - Смедерево 
29. „Голубац" - Голубац 
30. „Бања Ковиљача" - Лозница 
31. „Лесковац" - Лесковац 
32. „Младеновац" - Младеновац 
33. „Пожега" - Пожега 
34. „Соко Бања“ - Соко Бања 
35. „Гамзиградска Бања“ - Зајечар 
36. „Јабука“ - Милешева, Пријеполе 
37. „Пријеполе" - Пријеполе 
38. „Параќин" - Параќин 
39. „Светозарево" - Светозарево 
40. „Врање" - Врање" 
По одделот: „Во САП Војводина“ се додава нов од-

дел, Во САП Косово кој гласи: 
„1. „Брезовица" - Брезовица 
2. „Дечане" - Дечане 
3. „Клокот бања“ - Витина 
4. „Пеќка бања“ - Бања (Пеќ) 
5. „Пеќ" - Пеќ.". 
2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Црна Гора“ по ред-

ниот број 5 се додаваат нови ред. бр. кои гласат: 
„6. „Златица“ - Титоград 
7. „Требјеса" - Никшиќ" 
Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 10 се 

додаваат нови ред. бр. кои гласат: 
„11. „Јанкомир" - Јанкомир (Загреб) 
12. „Интернационал“ - Цриквеница 
13. „Рестовица" - Жупања" 
Во одделот: „Во СР Словенија“ по редниот број 13 се 

додава нов реден број, кој гласи: 
„14. „Путник" - Требње" 
Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 15 се до-

даваат нови ред. бр. кои гласат: 
„16. „Сребрно Језеро" - Велико Градиште 
17. „Раваница" - Ќуприја 
18. „Царичин град - Лебане 
19. „Бујановац" - Бујановац 
20. „Ражањ" - Ражањ" 
Во одделот: „Во САП Војводина“ по редниот број 5 

се додаваат нови ред. бр. кои гласат: 
„6. „Јадран-Зобнатица" - Бачка Топола 
7. „Дував“ - Челарево" 
По одделот: „Во САП Војводина“ се додава нов од-

дел, ,,Во САП Косово“, кој гласи: 
„1. „Вучитрн" - Вучитрн 
21 „Нора“ - Клина 
3. „Дарданија" - Пеќ 
4. „Влазними" -, Призрен 
5. „Путник" - Призрен 
6. „Каљаја" - Каљаја". 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 105 
16 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

413. 
Врз основа на член 15 од Законот за извршување на 

Буџетот на федерацијата за' 1987 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 71/86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИ-
ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО БУ-

ЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Средствата за амортизација на сојузните органи во 

износ од 1.674,483.000 динари, обезбедени во Буџетот на 
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федерацијата за 1987 година на позицијата 337 - Средства 
за амортизација, ќе се користат за прибавување заради за-
мена на физички дотраена односно технички и технолош-
ки застарена опрема, како и заради дополнување на опре-
ма. 

2. Средствата од став 1 на оваа одлука ќе ги користат 
следните органи и организации: 

Динари 

- Сојузен извршен совет Генерален сек-
ретаријат 56,595.789 

- Сојузен суд — ч : 21,860.000 
- Сојузен секретаријат за пазар и општи 

стопански работи 5,690.000 
- Сојузен секретаријат за правосудство 

и организација на сојузната управа - Завод за 
информатика на сојузните органи 129,500.000 

- Сојузен комитет за земјоделство 7,000.000 
- Сојузен комитет за енергетика и индус-

трија 4,000.000 
- Сојузен комитет за законодавство - 1,000.000 
- Сојузен комитет за туризам - ; 4,455.696 
- Сојузен девизен инспекторат 5,000.000 
- Сојузен завод за општествено плани-

рање 24,000.000 
- Сојузен завод за статистика 110,500.000 
- Сојузен завод за патенти . 56,451.451 
- Сојузен завод за мери и скапоцени ме-

тали 240,000.000 
- Сојузен хидрометеоролошки завод - 260,000.000 
- Сојузен завод за стандардизација 27,480.000 
- Сојузна управа за радиоврски 180,000.000 
- Претседателство на СФРЈ - Служба за 

репрезентативни објекти 13,801.251 
- Меморијален центар „Јосип Броз 

Тито“ 60,000.000 
- Сервис за биротехнички работи на со-

јузните органи на управата и сојузните орга-
низации 70,000.000 

- Сервис за давање услуги за потребите 
за репрезентација на сојузните органи 18,500.000 

- Сервис за давање услуги за општестве-
на исхрана на работниците на сојузните орга-
ни 25,835.000' 

- Управа на деловните згради на сојуз-
ните органи 184,000.000 

- Авто-сервис на сојузните органи 115,508.749 
- Сервис за финансиско-материјални ра-

боти на сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации 43,305.064 

- Служба на СИС за работи на преведу-
вање 10,000.000 

3. Средствата до точка 1 на оваа одлука ќе се корис-
тат врз основа на спецификацијата на опремата што ќе се 
прибави од средствата за амортизација обезбедени во Бу-
џетот на федерацијата за 1987 година, што ќе ја утврди 
Сојузниот извршен совет. 

4. Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа ќе им ги става средствата за 
амортизација на располагање на корисниците по утврде-
ната спецификација. 

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

Е. п. бр. 104 
9 април 1987 година 
Белград 

414. 
Врз основа на член 31 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 секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВА-

Њ Е ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за остварување на 

правото на ослободување од плаќање царина („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 46/86) во член 10 став 2 се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-1155/1 
24 април 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

415. 
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 БЕТОН И 

В1-АРМАТУРА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за бетон и bi-арматура што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1. Бетон. Контрола на производстве-
ната способност на фабриките за бетон -

2. Бетон. Контрола на производство-
то во фабриките на бетон за бетон од кате-
горија БИ JUS U.M 1.051 

3. Бетон. Минимална опрема за лабо-
ратории при фабриките за бетон 

4. Bi-арматура. Технички услови -

JUS U.M 1.050 

JUS U.Ml.052 
JUS U M 1.092. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, с. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бе-
тон и bi-арматури од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува љо сила на 23 мај 1987 годи-

Бр. 07-93/65 
9 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 
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416. 
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 ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ 

ЗАВАРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за градежни заварени арматурни мрежи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 11/87). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/77 
16 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод на 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

417. 
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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКИ ЈАГЛЕНО-

ВОДОРОДИ ОД АРОМАТИЧЕН РЕД 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за тех-

нички јагленоводороди од ароматичен ред („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 6/87) во член 3 по зборовите: ,,JUS 
Н.В8.008" се брише запирката и се додаваат зборовите: „и 
JUS Н.В8.027,". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 6 јуни 1987 годи-

на. 

Бр. 07-93/75 
1о март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

418. 
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 ЦЕВНИ СПОЈКИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1. Цевни спојки. Спојки за гумени 
црева за преточување течни горива. Дис-
позиција JUS М.В6.400 

2. Цевни спојки. Спојки за гумени 
црева за преточување течни горива. Маш-
ки дел JUS М.В6.401 

3. Цевни спојки. Спојки за гумени 
црева за преточување течни горива. Жен-
ски дел г JUS М.В6.402 

4. Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва. Диспозиција - : JUS М.В6.430 

5. Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва. Тело на спојката - JUSM.B6.431 

6. Цевни спојки. Помошни спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-

. ва. Држач на прстенест ускочник JUS М.В6.432 
7. Цевни спојки. Помошни спојки за 

гумени црева за преточува“л,е течни гори-
ва. Прстенест ускочник JUS М.В6.433 

8. Цевни спојки. Цевна наставка со 
внатрешен навој за приклучување гумени 
црева за преточување течни горива JUS М.В6.450 

9. Цевни спојки. Цевна наставка со 
надворешен навој за приклучување гуме-
ни црева за преточување течни горива - JUSM.B6.451 

10. Цевни спојки. Цевна наставка со 
прирабница за приклучување гумени цре-
ва за преточување течни горива JUS М.В6.452 

11. Цевгни спојки. Редукциона спојка 
за гумени црева за преточување течни го-
рива JUS М.В6.453 

12. Цевни спојки. Приклучок на цев-
на спојка за преточување течни горива од 
вагон-цистерни JUS М.В6.460 

13. Цевни спојки. Четирикрака раз-
водна спојка за гумени црева за преточу-
вање течни горива JUS М.В6.470 

14. Цевни спојки. Трикрака разводна 
спојка за гумени црева за преточување 
течни горива - JUSM.B6.471 

15. Цевни спојки. Двокрака тазводна 
спојка за гумени црева за преточување 
течни горива : JUS М.В6.472 

16. Цевни спојки. Капи за спојки за 
гумени црева за преточување течни гори-
ва JUS М.В6.480 

17. Цевни спојки. Обујмица за капи 
според JUS М.В6.480 JUS М.В6.481 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни спојки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/76 
16 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Дрегоевиќ, с. р. 

419. 
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 ИЗОЛАЦИ-

ОНИ МАСЛА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за изолациони масла за електротехнички цели 
што ги имаат следните називи и ознаки: 
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1. Земање мостри на гасови и масла 
од електричната опрема на напојување со 
масло и анализа на слободните и раство-
рените гасови JUS В.Н3.565 

2. Течни диелектрици. Постапка за 
земање мостри JUS В.Н3.566 

3. Изолациони минерални масла за 
трансформатори и електрични расклопни 
апарати. Општи технички услови JUSB.H3.561 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
изолациони масла за електротехнички цели што ќе се про-
изведат 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. Изолационо масло за трансформа-
тори , JUS В.Н3.561 

2.1!золационо масло за прекинувачи JUS В.Н3.562 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
изолациони масла („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/70). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. -

Бр. 07-93/66 
9 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

420. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МОСТОВИ НА 

ДРУМСКИ И ШИНСКИ ВАТИ 

Член 1 
Со овој павилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мостовите на друм-
ски и шински вати. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.M-0/1. 

Член 2 
Мостовите на друмски ваги се наменети за мерење на 

друмски возила во сообраќајот на патиштата а мостовите 
на шински вати се наменети за мерење на стандардни 
шински вагони (коли), што сообраќаат на пругите во внат-
решниот и меѓународниот сообраќај. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на мос-
товите на комбинирани друмски-шински вати. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник 

ги имаат следните значења: 
1) максимално мерење е најголема вредност на маса-

та што може да се Измери; 

2) носивост на мостот е најголемата вредност на ма-
сата, што смее да се наоѓа на мостот; 

3) должина на мостот за вага со прекинат колосек е 
должината на шините на мостот на вагата; 

4) должина на мостот за вага со непрекинат колосек е 
должината на помошните шини на мостот на вагата; 

5) должина на мостот за вага со спрегнати мостови е 
збирот на должините на мостовите и меѓупросторите; 

6) широчината на мостот на шинската вага е еднаква 
на широчината на колосекот; 

7) вати со спрегнати мостови се вагите кој кои имаме 
два или повеќе мостови, што се наоѓаат еден зад друг на 
заедничкиот колосек со заедничка мерна направа која 
овозможува поединачно или групно мерење. 

Член 4 
Максималното мерење и должината на мостовите на 

друмските вати се дадени во следната табела: 

Максимално мерење во ки-
лограми 

Должина на мостот во мет-
ри 

10.000 5,5 
20.000 v 7 или 8 
30.000 9 или 10 
40.000 16 

. 50.000 16 или 18 

, Мостови на друмските вати со должина 16 и 18 метри 
можат да се изградуваат од два дела. 

Член 5 
Максималното мерење и должината на мостовите на 

шинските ваги се дадени во следната табела: 

Максимално мерење во ки- Должина намостот во метри 
лограми 

50.000 
100.000 

10 
18,20 или 22 

Мостовите на шински ваги со должина 18, 20 и 22 
метри можат да се изградуваат од два или повеќе делови. 

Ако мостовите можат да мерат и независно еден од 
друг, максималното мерење се однесува на заедничкото 
мерење додека поединечните мерења се наоѓаат во макси-
мално мерење. 

Член 6 
Широчината на мостовите на друмските вати изнесу-

ва 3 метри, а за вагите на максимално мерење за 10.000 ки-
лограми широчината може да изнесува и 2,5 метри. 

Член 7 
Широчината на мостовите на шинските вати зависи 

од широчината на колосекот. За нормален колосек, (п), 
широчината на колосекот изнесува 1435 mm. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: 
1) Правилникот за техничките нормативи за мостови 

на друмски ваги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80 и 
34/82); 

2) Правилникот за техничките нормативи за мостови 
на шински ваги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/80 и 
34/82). -

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-1722/1 
20 април 1987 година 
Белград 

в.д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скароцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 
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421, 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА НОЖЕСТИ 

РАМНИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат ножестите рамнила 
со номинална должина до 1000 mm (во натамошниот тек-
ст: ножести рамнила). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.D-14/1. 

Член 2 
Ножесто рамнило е механичко мерило на правост 

кое со своето сечило материјализира права линија, како 
што е тоа прикажано со цртежот во став 2 на овој член. 

Општ изглед на ножесто рамнило 
1 - заштитна облога 
2 - мерно сечило (лепувано) 
3 - рамнина на симетријата 

Член 3 
Ножестото рамнило служи за проверка на рамноста 

на испитуваната површина во правец на сечилото на 
ножестото рамнило, со визуелно посматрање на светлос-
ниот процеп меѓу сечилото на ножестото рамнило потпре-
но врз испитуваната површина и таа површина. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) грешка на правоста на ножестото рамнило е отста-

пувањето меѓу неговото мерно сечило и еталонската по-
вршина односно еталонскиот правец, мерено во рамнина 
нормална на таа површина односно на тој правец и изра-
зено во микрометри; 

2) мерно сечило е пресекот на две рамнини на при-
зматичниот дел на ножестото рамнило, изведен со мало 
заоблување, и тоа материјализира права линија; 

3) номинална должина'на ножестото рамнило (L) е 
должината на неговото мерно сечило. 

Член 5 
Границите на дозволените грешки на правоста на 

ножестото рамнило (R), т.е. границите на дозволените от-
стапувања на неговото мерно сечило од правоста, изразе-
ни во џт, се определуваат според образецот R ^ ± (2 
0,004 L), каде што L во mm, е номинална должина на 
ножестото рамнило (член 2 од овој правилник). 

Вредностите на границите на дозволените грешки (R) 
за одделни номинални вредности на должината на ножес-
тото рамнило L се дадени во следната табела: 

L mm 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 

4- R l) ц т 2 2 3 3 3 4 4 5 6 
1) Дадените вредности се однесуваат на подрачјето од 4- 150 во. однос на рам-

нината на симетријата ца нсжестото рамнило (член 2). 

Член 6 
Референтната температура за која се пропишани гра-

ниците на дозволената грешка изнесува 200С. 

Член 7 

Ноже,стите рамнила мораат да бидат израбтени од 
челик, а нивните мерни сечила мораат да бидат стврднати 
и лепувани. Површините што го формираат мерното сечи-
ло мораат да бидат без сјај. 

Мерното сечило мора да има полупречник на заоблу-
вањето од најмногу 0,2 mm а тврдост од најмалку 650 HV. 

Член 8 
Ножестото рамнило може да има повеќе мерни сечи-

ла. 
Ножесто рамнило со едно мерно сечило мора да има 

заштитна облога за изолација од топлина а рамнило со 
повеќе сечила - соодветна дршка, (член 2) 

Член 9 

Натписите и ознаките на ножестото рамнило мораат 
да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на наро-
дите односно народностите на Југославија. 

На ножестото рамнило мораат да бидат напишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) номиналната должина на ножестото рамнило; 
3) службената ознака на типот на ножестото рамни-

ло, ако е извршено испитување на типот. 

Член 10 
На ножестото рамнило можат да бидат напишани и 

ознаките: земја на производителот, стандард на земјата 
на производителот и сл., како: каталошки, сериски и дру-
ги броеви. 

Член 11 

Натписите и ознаките на ножестото рамнило мораат 
да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напи-
шани така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 12 
Ножестите рамнила што се наоѓаат во употреба а 

што не ги исполнуваат условите од чл. 10 и 12 на овој пра-
вилник, се поднесуваат на преглед до 31 декември 1989 го-
дина. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02-1261/1 
15 март 1987 година 
Белград 

в. д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

422. 
Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 

став 1 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА УРЕДИ СО ВАЛЈА-
ЦИ ЗА ПРОВЕРКА НА СИЛАТА НА КОЧЕЊЕТО ПО 
ПЕРИФЕРИЈАТА НА ТРКАЛАТА КАЈ ВОЗИЛА НА 

МОТОРЕН ПОГОН И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат уредите со валјаци за 
проверка на силата на кочењето по периферијата на трка-
лата кај возила на моторен погон и приклучни возила (во 
натамошниот текст: уред). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.N-4/1. 
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Член 2 
Силата на кочењето по периферијата на тркалото се 

определува врз основа на силата предизвикана од момен-
тот на реакција на погонскиот електромотор, која по ме-
ханички, хидрауличен, пневматски или електричен пат се 
пренесува на мерниот дел на уредот. 

Член 3 
Мерниот дел на уредот може да функционира врз 

принципот на механичка вага или хидрауличен односно 
пневматски мерен цилиндар, со соодветни покажувачи на 
измерените вредности. 

Ако мерниот дел е конструиран така што стрелките 
што ја покажуваат силата на кочењето на левото и десно-
то тркало се вртат околу иста оска, тие мораат да бидат 
бојосани со зелена боја за левата односно со црвена боја за 
десната страна на тркалото. 

Член 4 
Мерниот дел на уредот мора да има пишувач за запи-

шување на големината на силата на кочењето во целото 
подрачје на мерењето, посебно за десното тркало. 

На записот - дијаграмот мораат да постојат поделби 
врз основа на кои може лесно и точно да се отчита вред-
носта на силата на кочењето. 

Член 5 
Површинскиот слој на валјаците на кој налегнуваат 

пневматиците на испитуваното возило, мора да има фрик-
циони својства што овозможуваат остварување на коефи-
циент на триењето поголем од 0,5 во сите услови. 

Член 6 
Пречникот на валјаците на кои налегнуваат пневма-

тиците не смее да биде помал од 100 mm за уред што се ко-
ристи за мерење на силата на кочењето на поединечно 
тркало на возилото односно од 150 mm за уред на кој ис-
товремено се мерат силите на тркалата на обете страни на 
иста оска. 

Член 7 
Обемната брзина на валјаците на кои налегнуваат 

пневматиците, не смее да биде помала од 2 km/h, ниту по-
голема од 5 km/h. 

Член 8 
Конструкцијата на уредот мора да гарантира сигур-

ност при нормална употреба, едноставност за ракување и 
носивоста на деловите на кои се поставува испитуваното 
возило да ги задоволува предвидените оптоварувања. 

Член 9 
Зависно од намената, уредот може да биде конструи-

ран за мерење на силата на кочењето само на еден вид во-
зила или како универзален уред за мерење на силата на ко-
чењето на различни возила на моторен погон и приклучни 
возила. 

Член 10 
На уредот можат да бидат вградени посебни делови 

што овозможуваат: 
1) автоматско вклучување и исклучување на уредот 

со поставувањето на возило на уредот; 
2) автоматско исклучување на уредот доколку дошло 

до пролизгање односно блокада на тркалата на испитува-
ното возило; 

3) далечинско отчитување на измерените големини; 
4) мерење на силата на притисокот на педалот на коч-

ницата во текот на кочењето на возилото, и 
5) промена на меѓусебното растојание на валјаците 

на кои налепуваат пневматиците зависно од големината 
на тркалата. 

Член 11 

Проверка на исправноста на уредот се врши со соод-
ветен лост кој има утврдена должина и маса и со соодвет-
ни тегови. Масата на лостот и теговите ги утврдува над-

лежната контрола за мери и скапоцени метали со точност 
пропишана за тегови од класа на точност N2. 

Член 12 
Ако проверка на исправноста на уредот се врши само 

со манометар, тој мора да биде од класа на точност 0,6 
или помала. 

Проверка од став 1 на овој член врши Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали или овластена лаборато-
рија. 

Член 13 1 
Границата на дозволената грешка на мерењето на си-

лата на кочењето изнесува ± 5% од измерената големина, 
но не повеќе од ± 3% од мерниот опсег на уредот. 

Разликата на покажувањето на силата напсочењето на 
левото и десното тркало, при иста сила на кочењето на 
обата тркала, не смее да биде поголема од 5% од поголе-
мата измерена сила, но не повеќе од 1,5% од мерниот оп-
сег на уредот. 

Член 14 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно на народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 15 
Натписите и ознаките мораат да бидат групирани на 

видливо место на уредот или на натписната плочка и мо-
раат да ги содржат следните податоци: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) тип на уредот; 
3) сериски или фабрички број со година на производ-

ство; 
4) мерен опсег од до од-

носно максимална можност на мерењето. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 02-667 
П февруари 1987 година 
Белград 

в. д. Директор на Сојузнот 
завод за мери и скапоцени 

метали, 
м-р Милан Межек, с, р. 

423. 
Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 

став 1 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАГ-
НЕТНА ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА МЕРЕЊЕТО ОД 

5 1012Т Д О 5 1(НТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата на магнетна 
индукција во опсег на мерењето од 5-10"12Т до 5-10"2Т, за 
опсег на зачестеност од О Hz до 0.1 Hz (во натамошниот 
текст: мерила). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. (М1-1;2)/2. 

Член 2 
Под мерила, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат технички средства наменети за мерење на магнет-
на индукција, и тоа: 

1) тесламетри; 
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2) други мерила на магнетна индукција - мери (кале-
ми, постојани магнети, електромагнети), мерни претвору-
вачи и мерни инструменти. 

Во зависност од специфичноста на конструкцијата, 
составот на мерилата може да биде комбиниран од тех-
нички средства од став 1 точ. 1 и 2 на овој член. 

Член 3 
Мерилата, во определени опсези на мерењето и во 

определени граници на допуштените грешки, се дадени во 
следната табела: 

Член 4 
Мерилата мораат да мерат во границите на допуште-

ните грешки ако се исполнети следните референтни усло-
ви: 

1) температура од 00С до 45 0С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 30%; 
3) напон на напојување^ - референца вредност на 

напонот ±0,1%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

ренца вредност на фреквенцијата 50 Hz ± 0,5%. 
Формата на кривата на напонот на надојувањето не 

смее да отстапува од синусоидната форма на кривата по-
веќе од ± 3%. 

Член 5 
Мерилата мораат да бидат конструирани така што 

,да бидат заштитени од механички оштетувања, вибрации, 
потреси и од други влијанија на околината. 

Член 6 
Мерилата мораат да бида изработени од материјал 

чии промени на механичките, топлотните, електричните и 
магнетските особини не можат да влијаат врз метролош-
ките својства на мерилата, пропишани со овој правилник. 

Член 7 
На мерилото мора да биде предвидено место за втис-

нување на жиг односно за ставање налепница. 

Член 8 
Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат 

напишани на еден од јазиците и писмата на народите од-
носно на народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 9 
На мерилото чии делови се во неразделив склоп, мо-

раат да бидат напишани следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број и година на производство; 
3) ознака на типот; 
4) ознака на опсегот на мерењето; 
5) ознака на точноста на мерилото; 
6) службена ознака на типот, ако е извршено испиту-

вање на типот на мерилото. 

Член 10 
На мерилото чии делови се во разделив склоп и 

можат да се испитаат одвоено, натписите и ознаките Од 
одредбата на член 9 од овој правилник мораат да бидат 
напишани на секој дел на ciuionot. 

Член П 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-984 
26 февруари 1987 година 
Белград 

в.д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с.р. 

424. 
Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 

став 1 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-

НИ НА ЕДИНИЦА НА ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони на 
единица на време и фреквенција. 

Работните еталони од став 1 на овој член можат да се 
користат и како мерила на време и фреквенција. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.H-4/1. 

Член 2 
Работните еталони на единица на време и фреквенци-

ја остваруваат и репродуцираат единица за време - секун-
да и единица за фреквенција - херц во границите на мерна 
несигурност од ± 1 х 10"5 до ± 1 х 104 

Ако работните еталони се користат како мерила, 
грешката на мерилата мора да биде помала од 1 х 10"5. 

Член 3 
Кога работните еталони се користат како главни ча-

совници, тие се извори на временски импулси за команду-
вање со мрежно-тонски фреквенциски уреди. 

Член 4 
Работните еталони односно мерилата покажуваат 

време или фреквенција на бројник со стрелки или дигитал-
но. 

Работните еталони од став 1 на овој член мораат да 
имаат изведени приклучоци за временски и фреквенциски 
сигнали. 

Член 5 
Стабилноста на фреквенцијата на осцилаторот на ра-

ботниот еталон односно на мерилото во временски интер-
вал од 24 h мора да биде подобра од 1 х 10Л 

Член 6 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно на народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 7 
На надворешната страна на куќиштето на работниот 

еталон односно на мерилото мораат да бидат напишани 
следните натписи и ознаки: 
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1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) ознака на типот; 
3) сериски број; 
4) службена ознака на типот на работниот еталон од-

носно на мерилото, ако е извршено испитување на типот. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-985 
20 февруари 1987 година 
белград 

Е.Д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

425. 
Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 

став 1 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 50/86), директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА КУЌИШТА НА 

ДРУМСКИ И ШИНСКИ БАГИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за проектирање и изведување на Куќишта на друмски 
и шински ваги, заради обезбедување на метролошки осо-
бини и сигурност на мерење на тие мерила. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS-MN. 

Член 2 
Куќиштето на друмска односно на шинска вага 

служи за сместување на механизмот на вагата и ги опфаќа 
јамата, каналите за врска со мерните уреди и просторија-
та за сместување на мерниот уред. 

Член 3 
Куќиштата на друмските и шинските Баги се поставу-

ваат на патишта односно на посебни колосеци, преку кои 
минуваат само возила што се мерат. 

Дозволената брзина на движењето мора да биде до 5 
km/ћ и означена пред јамата на доволно растојание за да 
не се кочи на мостот на вагата. 

Поставување на друмски и шински ваги не смее да се 
врши на места што се изложени на вибрации и на други 
влијанија што можат да ги нарушуваат метролошките 
особини на вагата. 

Член 2 
Приодите до друмските ваги мораат да бидат израбо-

тени од тврд материјал (бетон, асфалт, камен и сл.) и хо-
ризонтално поставени во исто ниво и во правец н^ мостот 
на вагата. 

Покрај мостот на вагата, од бочните страни треба да 
се предвидат пречки што оневозможуваат бочно наидува-
ме на возило на мостот на вагата. 

Должината на приодот мора да биде еднаква на 
должината на мостот на вагата односно најмалку осум 
метри ако должината на мостот е поголема од осум мет-
ри. 

Во исклучителни случаи, кога конфигурацијата на 
земјиштето не овозможува исполнување на условите од 
став 3 на овој член, мора, пред изведување на работите, да 
се побара согласност од Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали за поставување на вагата на тоа место. 

Член 6 
Приодите до шинските ваги мораат да бидат во исто 

ниво и во правец на мостот на вагата. 

Должината на приодот мора да биде еднаква на цело-
купната должина на мостот на вагата (мостови од два и 
повеќе делови) односно најмалку 10 метри, ако должината 
на мостот е помала од 10 метри. 

На приодите на смеат да се наоѓаат свртници. 

Член 6 
Кај комбинирани друмско-шински ваги мораат да би-

дат кумулативно задоволени условите од чл. 4 и 6 на овој 
правилник. 

Член 7 
Темелите и подот на јамата, ако се предвидени како 

носечка плоча на механизмот на вагата, мораат да бидат 
изработени од армиран бетон. 

Ако подот на Јамата не служи како носечка плоча, 
може да биде изразботен од бетон, асфалт и сл. 

Ѕидовите на јамата мораат да , имаат соодветна 
цврстина за да ги издржат бочните притисоци. 

Рабовите на јамата мораат да бидат заштитени со че-
личен профил, така што слободниот простор меѓу мостот 
на вагата и работ од јамата да изнесува од 1 до 2 cm. 

Член 8 
Заради овозмжување пристап до сите елементи на ва-

гата, потребно е да се обезбеди длабочина од најмалку 1,2 
m меѓу долната површина на мостот и подот на јамата. 

Движењето низ јамата мора да биде обезбедено со 
прооди чија широчина е најмалку 0,6 m, а височина 0,8 т . 

Ако поради исклучителни околности (подземна вода, 
карпесто земјиште и сл,), не можат да бидат обезбедени ус-
ловите од став 1 на овој член, потребно е, пред изведува-
њето на работите, да се побара согласност од Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали. 

Деловите на конструкцијата што се наоѓаат во јамата 
и преку кои се поминува, мораат да овозможуваат прече-
корување без особени тешкотии. 

Член 9 
Влезниот отвор во јамата на вагата мора да биде нај-

малку голем 0,8 m х 0,8 m, при што слободната површина 
за влегување мора да биде поголема или еднаква на 0,65 m 
х 0,8 m. 

Влезните отвори можат да бидат во куќиштето по-
крај јамата и на самиот мост на вагата. 

Влезните отвори мораат да бидат изработени така 
што да не дозволуваат влегување во јамата на неовласте-
ни лица. 

Член 10 
Ако теренот на кој се поставува вагата е подводен, 

потребно е да се изведе хидроизолација на подот и на ѕи-
довите на јамата. 

Одведувањето на водата од јамата мора да се реши 
на еден од следните начини: 

1) со приклучување на јамата на канализација; 
2) со изработка на јама за понирање; 
3) со поставување црпки за вода. 
Ако вагата се наоѓа во затворена просторија и ако е 

заштитена од атмосферски води, не е потребно да се реша-
ва одводот на вода на начинот од став 2 на овој член. 

Јамата на вагата секогаш мора да биде чиста и сува. 

Член 11 
Заради осигурување од пропаѓање на мостот на вага-

1 а поради евентуално кршење на преносните лостови или 
елементите врз кои се потпира мостот, во јамата мораат 
да се вградат сигурносни темели. 

Вертикалното растојание од долната површина на 
мостот над сигурносниот темел и од горната површина на 
сигурносниот темел, не смее да биде поголемо од 5 cm. 

Во случај на поправка за подигање мостот на вагата, 
пожелно е да се предвидат темели за поставување на ди-
i алки. 

Член 12 
Преносливи друмски вати и ваги со посебна кон-

струкција можат да се поставуваат на рамна подлога - пат 
или во посебно за тоа изведена плитка јама со бетонска 
подлога. / 
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Вертикалното растојание меѓу подлогата и најниски-
от дел на подмосната конструкција на вагата мора да из-
несува најмалку 10 cm. 

Член 13 
Просторијата за сместување на мерниот уред мора 

да биде изработена од цврст материјал за да се заштити 
уредот од ветер, дожд и снег, а послужителот да има пре-
глед на целиот мост на вагата. 

Кај преносливите друмски ваги просторијата од став 
1 на овој член може да биде пренослива и составена од 
монтажни елементи. 

Член 14 
Изработка на Куќишта на друмски и шински ваги 

според проект ја врши овластен изведувач. 
За првиот преглед на вагата во барањето е потребно 

да се приложи потврда дека изработка на јамата е изврше-
на според одобрен проект на надлежниот општински ор-
ган. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на овој правилник престану-

ва да важи Правилникот за техничките нормативи за Ку-
ќишта на друмски и шински ваги („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 24/79). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-983 
20 февруари 1987 година 
Белград 

в. д. Директор, 
на Сојузниот завод 

. ' .. за мери и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

426, 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПО,ЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛАКТОДЕНЗИ-

МЕТРИ 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за лакто-

дензиметри („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/86) во член 7 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Не е дозволена употреба на лактодензиметри чија 
референтна температура е различна од 20,0С". 

Член 2 
При првиот преглед и при периодичните прегледи на 

лактодензиметрите, границите на дозволените грешки во 
однос на раобтниот еталон изнесуваат: 

а^ за лактодензиметар ± 1 најмал поделок; 
б) за вграден термометар ± 0,5ОС (за поделба на ска-

лата на цели степени) и ± 0,250С (за поделба на скалата на 
половина степен). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02 Број 359/1 
21 јануари 1987 година 
Белград 

в. д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, „ 
м-р Милан Межек, с. р. 

427. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 3 и став 4 од Ца-

ринскиот 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБО-
ДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА 
ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќа-
ње царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Царин-
скиот закон, и тоа: 

Тарифен број на 
Царинската тари- Наименување 
фа 

85.13/1а-5 Електрични апарати за жичена теле-
, фонија и телеграфија (вклучувајќи и 

такви апарати за жичени системи со 
носечка струја); апарати; телефонски 
централи, други 
Ех. 
Комуникациони системи - специјални 
телефонско-интерфонски централи со 
припаѓачки делови 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 102 
26 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

428. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), со соглас-
ност на сојузниот секретар за финансии, претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ УРЕДИ И УСЛУГИ 
НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО ВО ВОЗДУШНИОТ 

СООБРАЌАЈ 

1. Во Наредбата за височината на надоместот за ко-
ристење уреди и услуги на контролата на летањето во воз-
душниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/87) 
во точка 1 став 2 бројот: „18,93" на двете места се замену-
ва со бројот: „21,34" на двете места, во став 3 бројот: 
„18,93" се заменува со бројот: „21,34", а бројот: „9,616 се 
заменува со бројот: „12.420". 

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 мај 1987 година. 

VI/03 Бр. 1415 
21 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Мустафа Плакиќ, с. р. 
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Врз основа на точка 47 став 2 од Одлуката за основи-
те на единствената методологија и за единствените пока-
затели за израбока на планови на одбраната („Службен 
лист на СФРЈ'\ бр. 11/86), сојузниот секретар за внатреш-
ни работи пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И 

САМОЗАШТИТА ВО ПЛАНОВИТЕ НА ОДБРАНАТА 
1. Со ова упатство се пропишуваат содржината и на-

чинот на изработка на документот на планот на одбрана-
та, кој се однесува на мерките на безбедност и самозашти-
та (во натамошниот текст: документот на планот на од-
браната) на основните и другите организации на здружен 
труд, месните заедници и другите самоуправни организа-
ции и заедници, општествено-политичките и другите оп-
штествени организации и општествено-политичките заед-
ници (во натамошниот текст: субјектите на планирањето). 

2. Планирањето на мерките на безбедност и самозаш-
тита и утврдувањето на задачите за нивно спроведување 
се заснова врз процената од планот на одбраната на суб-
јектот на планирањето и согледувањето на сите факти и 
околности што ја загрозуваат безбедноста на субјектот на 
планирањето за време на воена состојба или во случај на 
непосредна воена опасност. 

Од процената, во смисла на став 1 од овој член, се 
согледуваат и анализираат особено: 

1) силите и средствата на евентуалниот агресор - во-
оружените сили, воено-полициските и силите за водење на 
специјална војна на агресорот, чија дејност би можела да 
се очекува на територијата на субјектот на планирањето; 

2) силите и дејноста на другите непријателски струк-
тури - непријателската емиграција и внатрешниот непри-
јател чие дејствување е од порано познато или се претпос-
тавува нивно експонирање; 

3) влијанието на криминални и други негативни поја-
ви, а посебно напади врз општествениот и приватниот 
имот, мито и корупција, недозволена трговија, контрабан-
да, дезертерството и одбегнување служење во вооружени-
те сили и цивилната заштита, неодзовање на ПОЗИБИ на оп-
штествено-политички организации, одбивање соработка 
со органите за безбедност, ширење пропаганда против оп-
штествениот систем и други појави што можат да се оче-
куваат за време на воена состојба или во случај на непос-
редна воена опасност; 

4) сопствените сили и средства и можноста за нивно 
ангажирање - број и оспособеност на работните луѓе и 
граѓаните и расположливи материјално-технички сред-
ства за спроведување на мерките на безбедност и самозаш-
тита; 

5) силите и средствата на другите субјекти на безбед-
носта и самозаштитата - вооружените сили, силите на ор-
ганите за внатрешни работи, силите и средствата на орга-
ните и организациите на соседните потесни и пошироки 
општествено-политички заедници со кои се предвидува со-
работка и содејство; 

6) влијанието на просторот и времето - релјефот, ас-
трономските и метеоролошките услови врз спроведување-
то на мерките на безбедност и самозаштита; 

7) загрозеноста на личностите за кои е пропишана по-
себна заштита и загрозеноста на објектите на субјектот на 
планирањето посебно значајни за одбраната и безбеднос-
та. % 

3. Документот на планот на одбраната содржи: 
1) мерки на безбедност и самозаштита; 
2) задачи и постапки на спроведувањето на мерките 

безбедност и самозаштита; 
3) организација на спроведувањето на мерките на без-

бедност и самозаштита. 
Документот на планот на одбраната може да содржи 

и други прилози од областа на безбедноста и самозашти-
тата што ќе ги пропишат надлежните органи, согласно со 
своите законски и други овластувања. : 

4. Во делот на документот на планот на одбраната 
кој се однесува на мерките на безбедност и самозаштита се 
планираат мерките што субјектот на планирањето траба 
да ги спроведува за време на воена состојба или во случај 
на непосредна воена опасност на заштита на: 

1) луѓето; 
2) документите и подтоците; 
3) објектите и другите материјални блага. 
Во рамките на мерките за заштита на луѓето се пла-

нираат, покрај планираните мерки за мирновремен,ски ус-
лови на работа и мерки за заштита од агресорот и од сите 
други штетни влијанија на надворешниот и внатрешниот 
непријател, а особено: 

1) заштита од психолошко-пропагандни, разузнавач-
ки и други субверзивни активности, планирањето на идеј-
но-политички, кадровски, воспитно-образовни, технички, 
организациони, информативно-пропагандни, нормативни 
и други мерки; 

2) физичко-техничка заштита од агресорот и од други 
непријателски дејства, со планирање навремено известува-
ње и засолнување на населението и други дејствија и по-
стапки ; 

3) посебна заштита на личности во согласност со од-
луките на надлежните сојузни, републички и покраински 
органи; 

4) заштита во текот на непосредната воена опасност, 
мобилизацијата, евакуацијата и изместувањето, животот и 
работата на воена локација или привремено заземена те-
риторија. 

Во рамките на мерките на заштита на документите и 
податоците се планираат особено: 

1) заштита на тајни документи и податоци што се од-
несуваат на планот на одбраната; 

2) чување и користење на други документи и подато-
ци посебно значајни, со утврдување и спроведување на 
нормативни акти во кои поблиску се уредува таа матери-
ја; со средување и распоредување на документите по сте-
пен на доверливост; со микрофилмување, засолнување 
или уништување на доверливи документи во случај на на-
пуштање на мирновременската локација; 

3) заштита на тајноста на информации што се прене-
суваат со средства за врски. 

Во рамките на мерките за заштита на објектите и на 
другите материјални блага се планира особено: 

1) физичко-техничка заштита на објектите посебно 
значајни за субјектот на планирањето, со изработка на 
планови за заштита со упатство за извршувањето, на тие 
планови; 

2) физичко-техничка заштита на објектите што над-
лежниот орган ќе ги определи како објекти посебно значај-
ни за одбраната на земјата; 

3) физичко-техничка заштита на објектите на воена 
локација или привремено заземена територија; 

4) заштита на општествениот имот и блага, како и на 
личниот имот на граѓаните; 

5) засилена заштита од пожари; 
6) спречување на диверзии и саботажа 
5. Во делот на докуменот на планот на одбраната 

што се однесува на задачите и постапките на спроведува-
њето на мерките на безбедност и самозаштита субјектот 
на планирањето ги утврдува: 

1) конкретните задачи и постапки на реализацијата 
на планираните мерки на безбедност и самозаштита, по 
мерки и носители; 

2) општите и посебните должности на извршителите 
на работите и задачите и начинот на спр,оведување на мер-
ките на безбедност и самозаштита. 

Кон документот на планот на одбраната можат да се 
изработуваат скици, шеми, табели и други прегледи на ре-
ализација на задачите. 

6. Во документот на планот на одбраната се разрабо-
тува организацијата на спроведувањето на мерките на без-
бедност и самозаштита. Субјектот на планирањето, ги 
планира, усогласува и утврдува особено: 

1) ангажирањето на сопствени сили и средства, а по 
потреба и силите и средствата на содејст вувачките орга-
ни; 

2) меѓусебната хоризонтална и вертикална поврза-
ност на субјектите на планирањето; 

3) начинот на координација и методите на меѓусебна 
соработка и содејство, заради ефикасна реализација на 
планираните мерки и спроведување на утврдените задачи. 

7. Субјектите на планирањето ги запознаваат носите-
лите на реализацијата со планираните мерки на безбед-
ност и самозаштита и со утврдените задачи и постапки и 
ги оспособуваат за спроведување на тие задачи и постап-
ки. 
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8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Број: 87/1 
20 април 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„РАТКО МИТРОВИЌ“ ВО БЕЛГРАД ЗА РЕШАВАЊЕ 

НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

1. Со Решението на Уставниот суд на Југославија У. 
бр. 1/85 од 3 декември 1986 година, е поведена постапка за 
оценување уставноста на член 21 од Правилникот на Ра-
ботната-заедница Заеднички работи при Градежната ра-
ботна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за ре-
шавање на станбените потреби на работниците од 28 ап-
рил Л 986 година. 

Со тоа решение Работната заедница Заеднички рабо-
ти е обврзана во рок од 15 дена од денот на приемот на ре-
шението да му достави одговор на Уставниот суд на Југо-
славија, но таа тој одговор не го достави. 

2. Со одредбите на член 21 од Правилникот е утврден 
определен број на бодови за оние години што работникот 
ги поминал во определени станбени прилики: во објекти 

, за нужно сместување и кај родителите, во објекти што се 
сопственост на работникот или на член на неговото семеј-
ство, или во самечки хотел, како потстанар и сл., само „во 
основните организации и во работниците заедници во сос-
тав на Работната организација“, додека годините што ра-
ботникот ги поминал во такви станбени прилики во вре-
мето кога бил во работен однос во други организации на 
здружен труд, со тој член, како ниту со други одредби на 
овој правилник, воопшто не се вреднуваат. 

3. Со ваквато уредување на правото за добивање на 
определен број бодови за оценување на тежината на стан-
бената ситуација на работникот по основ на живеењето на 
работникот во наведените станбени прилики, всушност, 
на определен начин, нееднакво се вреднува работниот 
стаж во организацијата на здружен труд во која работни-
кот работи и работниот стаж што тој го остварил во дру-
ги организации, заедници и органи. 

Според сфаќањето и ставот на Уставниот суд на Југо-
славија, различното вреднување на работниот стаж не е 
Согласно со Уставот на СФРЈ. Причините за тој став на 
Уставниот суд на Југославија се содржани во образ-
ложението на Одлуката на Уставниот суд на Југославија 
У. бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83, и во образложението 
на Одлуката У. бр. 127/84 од 3 декември 1986 година, обја-
вена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87 од 23 јануари 
1987 година. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата, без одржува-
ње јавна расправа, одржана на 4 март. 1987 година, со мно-
зинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува член 21 од Правилникот на Работната 

заедница Заеднички работи при Градежната работна орга-
низација „Ратко Митровиќ“ во Белград за решавање на 
станбените потреби на работниците од 28 април 1986 го-
дина. 

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, 
и во Работната заедница Заеднички работи, на начинот на 
кој се објавени самоуправните општи акти. 

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во 
состав: претседател на Уставниот суд на ЈугославијагИван 
Франко и судиите: Б,ожидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-

-Делевиќ, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф 
Трајковиќ и Рамадан Браниќи. 

У. бр. 1/85 
4 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 484 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 
1. Работната организација „Багат", од Задар, поведе 

пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување 
на уставноста на одредбата на член 484 став 3 од Законот 
за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), 
бидејќи смета дека оваа одредба ги доведува во нерамно-
правна положба работниците на работните заедници со 
работниците на основните организации на здружен труд 
поради тоа што пропишува работните заедници да не 
можат да имаат повеќе од еден делегат во работничкиот 
совет на работната организација ако работната организа-
ција има повеќе работни заедници. 

2. Со оспорената одредба е уредено дека ако работна-
та организација има повеќе работни заедници тие имаат 
секоја по еден делегат во работничкиот совет на работна-
та организација. 

3. Со член 14 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека ра-
ботниците на основната организација на здружен труд, уп-
равуваат со работата и работењето на работната органи-
зација, а со член 29 од Уставот на СФРЈ дека работниците 
на работните заедници вршат административно-стручни, 
помошни и други работи од заеднички интерес за основ-
ните организации. 

Работниците на работните заедници, според наведе-
ниот член 29 од Уставот на СФРЈ, имаат право на сред-
ства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со 
начелото за распределба според трудот и основите и ме-
рилата за распределба што важат во организациите на 
здружен труд, како и други самоуправни пр,ава во соглас-
ност со природата на работите што ги вршат и со заеднич-
ките интереси заради кои работните заедници се формира-
ни. Со тие уставни одредби е определено меѓусебните пра-
ва, обврски и одговорности на работниците на овие работ-
ни заедници и на работниците на основните организации 
на здружен труд да' се уредуваат со самоуправната спогод-
ба. 

Имајќи ја предвид ваквата уставна положба на работ-
ниците на основните организации на здружен труд во по-
глед на правото на управување со работата и работењето 
на работните организации, како и положбата и правата на 
работниците на работните заедници да ги вршат наведе-
ните работи, со оспорената одредба на Законот за 
здружениот труд, со која е пропишано работните заедни-
ци да имаат по еден делегат во работничкиот совет на ра-
ботната организација ако има повеќе работни заедници во 
работната организација, на работните заедници не им е 
оневозможено да ги остваруваат правата што им се ут-
врдени со уставот. 

Поради тоа Уставниот суд оцени дека оспорената од-
редба на Законот за здружениот труд е согласна со Уста-
вот 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 18 
февруари 1987 година, донесе 

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

член 484 став 3 од Законот за здружениот труд не се сог-
ласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател на Судот Иван Франко, и членови на Судо“ѓ: 
Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Сл а в-
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ко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа. Сефо, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајко-
виќ и Рамадан Враниќи. 

У број 156/86 
18 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 112 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕ-

ВОЗ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ 
1. Транспортно-шпедитерска и сервисно-ремонтна 

организација „Бачкатранс" од Титов Врбас, поведе пред 
Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на 
уставноста на одредбата на член 112 од Законот за догово-
рите за превоз во друмскиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 2/74), бидејќи смета дека со пропишаниот рок 
на застареност од една година за наплата на побарувања-
та од договорите за превоз на предмети на организациите 
што се занимаваат со превоз во друмскиот сообраќај се 
доведени во нерамноправна положба со другите општес-
твени правни лица на кои се применува рок на застаре-
ност од три години, пропишан со член 374 од Законот за 
облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
29/78). 

2. Со оспорената одредба на сојузниот закон е уреде-
но побарувањата од договорите за превоз на предмети да 
застаруваат за една година. 

3. Според одредбата на член 281 став 1 точка 4 од Ус-
тавот на СФРЈ, федерацијата ги уредува основите на обли-
гационите односи (општ дел на облигациите) и договор-
ните и другите облигациони односи во областа на проме-
тот на стоки и услуги. 

Со одредбата на член 23 од Законот за облигациони-
те односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78) е пропиша-
но на облигациони односи, што се уредуваат со друг соју-
зен закон, да се применуваат одредбите од овој закон, са-
мо во прашањата што не се уредени со тој закон. 

Поаѓајќи од наведената одредба на Уставот на СФРЈ, 
како и од член 23 на Законот за облигационите односи, со 
сојузен може да се утврди пократок рок на застареност за 
определени видови побарувачки од рокот на застареност 
пропишан со член 374 на Законот за облигационите одно-
си. 

Затоа, според оцената на Судот, со оспорениот соју-
зен закон би можел да биде утврден рок од една година, 
што е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на П март 1987 година донесе, едногласно, 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се 

утврди дека одредбата на член 112 од Законот за догово-
рите за превоз во друмскиот сообраќај е несогласна со Ус-
тавот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот је донесе во состав: претседател 
на Судот Иван Франко и судии: Божидар Булатовиќ, м-р 
Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил 
Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, 
Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р 
Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи. 

У - број 57/87 
П март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (^Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
I За директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод 
се назначува Јоже Рошкар, директор на Хидрометеоро-
лошкиот завод на СР Словенија. 

С. п. п. бр. 405 
9 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа^ и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-

ни работи се назначува Милан Милутиновиќ, управник на 
Народната библиотека на Србија. 

С. п. п. бр. 406 
9 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 и на член 245 став 5 од 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ AM-
БАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-

ВОРЕШНИ РАБОТИ 
1. Се разрешува од должноста сојузниот советник во 

Сојузниот извршен совет д-р Давид Дашиќ. 
2. За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надво-

решни работи се назначува д-р Давид Дашиќ, сојузен со-
ветник во Сојзниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 407 
9 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 
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Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
Се разрешува од должноста директорот на Сојузниот 

хидрометеоролошки завод Милорад Петровиќ, полковник 
на ЈНА, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 408 
9 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевнќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

Се разрешува од должноста помошникот на претсе-
дател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски Божо Лу-
кин, со 31 март 1987 година, поради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 409 
9 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

407. Закон за одлагање на враќањето на ануитетите 
по кредитите дадени на организации на 
здружен труд од териториите на СР Црна Го-
ра, СР Македонија и САП Косово од средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, 
што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 го-
дина 785 

408. Закон за измени и дополненија на Законот за 
средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1986 до 1990 година 787 

409. Закон за одлагање на враќањето на кредитите 
и другите плаќања на овластените банки од те-
риторијата на СР Македонија, СР Црна Гора и 
САП Косово 788 

Страна 
410. Закон за измени и дополненија на Законот за 

покритие на курсните разлики по странските 
^ кредити 789 
411. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за претсметката на приходите и расходите на 
“ курсните разлики по определени странски кре-

дити за 1987 година 790 
412. Одлука за дополнениј д на Одлуката за опреде-

лување на туристички населби, наутички цен-. 
три, марини и мотели на магистралните па-
тишта во кои можат да се отвораат слободни 
царински продавници 790 

413. Одлука за распоредување на средствата за 
амортизација на сојузните органи утврдени во 
Буцетот на федерацијата за 1987 година 791 

414. Правилник за измени на Правилникот за по-
стапката за остварување на правото на ослобо-
дување од плаќање царина 792 

415. Правилник за југословенските стандарди за бе-
тон и bi-арматура — 792 

416. Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот за југословенскиот стандард за гра-
дежни заварени арматурни мрежи 793 

417. Правилник за дополнение на Правилникот за 
југословенските стандарди за технички јагле-
новодороди од ароматичен ред - 793 

418. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенските стандарди за цевни спојки 793 

419. Правилник за југословенските стандарди за 
изолациони масла за електротехнички цели - 793 

420. Правилник за метролошките услови за мосто-
ви на друмски и шински баги 794 

421. Правилник за метролошките услови за ножес-
ти рамнила 795 

422. Правилник за метролошките услови за уреди 
со валјаци за проверка на силата на кочењето 
по периферијата на тркалата кај возила на мо-
торен погон и приклучни возила 795 

423. Правилник за метролошките услови за мерила 
на магнетна индукција во опсег на мерењето 
ед 5 - 1 0 " 1 2 Т д о 5 - 10 " 2 Т 796 

424. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони на единица на време и фреквенција 797 

425. Правилник за метролошките услови за Куќиш-
та на друмски и шински вага 798 

426. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за Метролошките услови за лакто-
дензиметри - - 799 

427. Решение за утврдување на опремата што е ос-
лободена од плаќање царина врз основа на 
член 27 став 2 точка 3 од Царинскиот закон - 799 

428. Наредба за измена на Наредбата за височината 
на надоместот за користење на уреди и услуги 
на контролата на летањето во воздушниот со-
обраќај 799 

429. Упатство за планирање на мерките на безбед-
ност и самозаштита во плановите на одбрана-
та 800 

Одлука за укинување на член 21 од Правилникот на 
Работната заедница заеднички работи при Гра-
дежната работна организација „Ратко Митро-
виќ“ во Белград за решавање на станбените по-
треби на работниците 80 L 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 484 сав 3 од Законот за здружениот труд 801 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 112 од Законот за договорите за превоз во 
друмскиот сообраќај 802 

Назначувања и разрешувања 802 



КОН КРАЈОТ НА МАЈ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

КОМЕНТАР 
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

И МЕРИЛАТА 
Автор: Радован Стевиќ, проф. 

\ 

Со Законот за мерните единици и мерилата на единствен рачин се уредуваат прашањата во 
областа на метрологијата во согласност со заедничките потреби и интереси на целата земја врз осно-
ва на Уставот на СФРЈ. Коментарот содржи потполн текст на Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86) со коментар, односно со објасненија на одредбите на 
Законот кои се однесуваат на: обезбедувањето на мерко единство во СФРЈ; системот на мерни еди-
ници, остварувањето, чувањето и употребата на еталоните и мострите на референтни материјали, ис-
питувањето на типот и преглед на мерилата, изработката и донесувањето на метролошки и други 
прописи, вршењето на надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, казнени одредби и др. 
заради попотполно разбирање и полесна примена во практиката. 

Во прилог се дадени: список на подзаконските акти кои се донесуваат врз основа на овој за-
кон со донесените и објавените акти во „Службен лист на СФРЈ“ до 31 декември 1986 година; список 
на еталоните и мерилата кои подлежат на задолжителен преглед со раковите за нивни периодичен 
преглед; список на најважните поими употребени во овој закон и коментарот со нивните дефиниции 
дадени во Речникот на законската метрологија и во Меѓународниот речник на метрологијата. 

Коментарот им е наменет, пред се на организациите на здружен труд и на работните луѓе 
кои произведуваат, увезуваат и употребуваат мерила и мерна опрема, на сите видови метролошки 
лаборатории, на научно-истражувачките организации, на образовните и здравствените установи, на 
издавачките и новинските куќи и на други организации кои се занимаваат со средства за јавно инфор-
мирање на органите на инспекцијата (особено на пазарните инспекции) и на други субјекти во оп-
штеството што се заинтересирани за работите на метрологијата. 

Цена 3.500.-

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Буде еп р в о ј с л е М^-иќ-а бр. 18. 


