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661. 
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за општона-

родната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕВОЗОТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ОП-

ШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува превозот кој за потре-

бите на вооружените сили на СФРЈ го вршат основните и 
други организации на здружен труд во областа на друм-
скиот, железничкиот, воздушниот, поморскиот сообраќај 
и сообраќајот на внатрешните пловни патишта во војна, 
во случај на непосредна воена опасност и при мобилиза-
ција на вооружените сили на СФРЈ, како и превозот што 
ќе го наредат надлежните органи во случај на загрозеност 
на мирот во светот и во други вонредни прилики. 

Врз превозите од став 1 на овој член, за кои со оваа 
уредба не е определено поинаку, се применуваат прописи-
те што важат за превозот во јавниот сообраќај во редовни 
прилики. 

Член 2 

Под превоз за потребите на вооружените сили на 
СФРЈ, во смисла на оваа уредба, се подразбираат следните 
превози, и тоа: 

1) на единиците на вооружените сили на СФРЈ и на 
установите на Југословенската народна армија (во. ната-
мошниот текст: превоз на трупи); 

2) на воените обврзници распоредени и повикани на 
служба во вооружените сили на СФРЈ; 

3) на материјалните средства и добитокот од попи-
сот, распоредени и земени за потребите на пополнувањето 
на вооружените сили на СФРЈ; 

4) на борбените и други материјални средства со кои 
располагаат вооружените сили на СФРЈ; 

5) на капацитетите за производство на вооружување 
и воена опрема, специфичниот репродукционен материјал, 
суровините и други средства, што се од посебно значење 
за производството на вооружување и воена опрема. 

Член 3 
Превозите за потребите на вооружените сили на 

СФРЈ и превезите што ќе ги наредат надлежните органи 
од член 1 на оваа уредба, како и услугите во рамките на 
тие превози, имаат првенство во однос на сите други пре-
вози. Основните и други организации на здружен труд, 
што вршат услуги на превозот во друмскиот, железнички-
от, воздушниот и поморскиот сообраќај и но сообраќајот 
на внатрешните пловни патишта се должни првенствено 
да ги обезбедат тие превози. 

Член 4 
Превезите за потребите на вооружените сили на 

СФРЈ, во смисла на оваа уредба, се вршат: 
1) врз основа на наредба од сојузниот секретар за на-

родна одбрана или од старешината на Југословенската на-
родна армија што тој ќе го овласти; 

2) врз основа на наредба од командантот на терито-
ријалната одбрана на републиката односно командантот 
на територијалната одбрана на автономната покраина. 

Барање за превоз за потребите на вооружените сили 
на СФРЈ, врз основа на наредбите од став 1 на овој член, 
поднесува воениот старешина на положба командант на 
полк односно старешина рамен нему или на повисока по-
ложба. 

Член 5 
Превозот во случај на други вонредни прилики и во 

случај на загрозеност на мирот во светот го наредува пре-
тседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски од-
носно лицата од член 4 на оваа уредба, ако е во прашање 
превоз за потребите на вооружените сили на СФРЈ. 

Член 6 
Ако поради безбедносни причини, поради итност на 

превозот или поради други посебни причини се налага да 
се нареди ограничување на превозот или привремено да се 
забрани користењето на одделни патни правци, пруги, 
пловни патишта, луки и пристаништа, воздухопловни 
пристаништа и железнички станици - за потребите на дру-
ги превози односно на други корисници во сообраќајот, 
лицата од чл. 4 и 5 на ова уредба ќе поднесат барање до 
надлежниот орган на управата да нареди ограничување, 
односно привремена забрана. 

Органот на управата надлежен да нареди ограничува-
ње, односно привремена забрана е должен, на барање од 
лицата од став 1 на овој член, да нареди ограничување од-
носно привремена забрана. 

IL ПРЕВОЗИ ВО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА СООБРА-
ЌАЈОТ 

1. Превоз во дру мекиот сообраќај 

Член 7 
За превоз во друмскиот сообраќај, по правило, не се 

склучува посебен договор во писмена форма. Ако догово-
рот се склучи во писмена форма, во него не се внесуваат 
податоци од значење за одбраната на земјата. 

Ако договорот од став 1 на овој член не се склучи во 
писмена форма, органот овластен да го нареди односно да 
го бара извршувањето на определени превози (во ната-
мошниот текст: нарачувачот на превозот) е должен на 
превозникот да му издаде соодветна исправа која, во по-
стапката за наплата на трошоците на превозот, ќе служи 
како доказ за извршениот превоз. 

Член 8 
Товарниот лист за превоз на предмети во друмскиот 

сообраќај нема да му се издаде на превозник иако тој тоа 
го бара, во следните случаи, и тоа: 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
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1) ако превозот се врши под раководството на овлас-
тен воен старешина, односно во придружба на припадни-
ци на вооружените сили на СФРЈ; 

2) ако извршувањето на превозот треба да се чува ка-
ко државна тајна или како воена тајна - степен на тајноста 
- строго доверлива; 

3) ако превозот се врши во исклучително итни слу-
чаи. 

Во случаите од став 1 на овој член, нарачувачот на 
превозот е должен да постапи на начинот предвиден во 
член 7 став 2 на оваа уредба, ако товарниот лист треба да 
му послужи на превозникот како доказ за наплатување на 

рошоците на превозот. 
Ако се издава товарен лист, во него не можат да се 

i иесуваат податоци од значење за одбраната на земјата. 

Член 9 
Ако превезувачот не е во можност предметите приме-

ни на превоз да му ги предаде на примачот, должен е за 
тоа да го извести нарачувачот на превозот. Ако превезува-
чот не е во можност за тоа да го извести нарачувачот на 
превозот, предметите, со писмена потврда, ќе и се преда-
дат на најблиската команда на Југословенската народна 
армија, на штабот на територијалната одбрана, а по ис-
клучок, и на надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница. 

Член 10 
Натоварување, растоварување и претоварување на 

опасни предмети и материјали, што се превезуваат за по-
требите на вооружените сили на СФРЈ од член 2 на оваа 
уредба, може, ако тоа го бараат приликите, да се врши и 
на местата што за таа цел не се предвидени за превоз во 
редовни прилики. 

Во смисла на оваа уредба, се смета дека натоварува-
ње, растоварување и претоварување на предметите и ма-
теријалите од став 1 на оваа уредба се врши во кругот на 
воената единица и кога се врши на мобилизациското мес-
то на воената единица или на воената установа на Југос-
ловенската народна армија односно на местото на воено-
то разместување на организацијата на здружен труд или 
на друго место што ќе го определи лицето по чија наредба 
односно барање се врши превозот. 

Член 11 
За превозот на опасни предмети и материјали за по-

требите на вооружените сили на СФРЈ не е потребно по-
себно одобрение од надлежниот орган за внатрешни рабо-
ти, ако таков превоз, вклучувајќи го и пакувањето, натова-
рувањето, растоварувањето и претоварувањето, се врши 
под раководството на овластен воен старешина односно 
во придружба на припадници на вооружените сили на 
СФРЈ. 

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот воен 
старешина е должен за превозот навремено да го извести 
надлежниот орган за внатрешни работи, освен ако е во 
прашање превоз во случај на напад на земјата. 

Член 12 
Органите надлежни за контрола и регулирање на 

друмскиот сообраќај се должни да остваруваат соработка 
со лицата од член 6 став 1 на оваа уредба и да постапуваат 
по барањата на тие лица во поглед на првенството на од-
делни превози односно во поглед на ограничувањето или 
забраната на сообраќајот за потребите на други превози 
односно на други корисници во сообраќајот. 

Ако организацијата на здружен труд врши превоз за 
потребите на вооружените сили на СФРЈ под раководство-
то на воен старешина или во придружба на припадници на 
вооружените сили на СФРЈ, лицето овластено за контрола 
и регулирање на друмскиот сообраќај не може да врши 
контрола на исправите и на товарот, ниту да го исклучи 
од сообраќај возилото ниту да му го забрани натамошно-
то возење на одговорниот возач, без одобрение од воениот 
старешина што раководи со превозот односно што го при-
дружува превозот. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ли-
цето овластено за регулирање и контрола на друмскиот 
сообраќај е должно да изврши контрола на исправите и 
товарот, ако основано се посомнева дека превозот не се 
врши за потребите на вооружените сили на СФРЈ. 

2. Превоз во железничкиот сообраќај 

Член 13 
Ако превозот во железничкиот сообраќај има свој-

ство на воен транспорт, се смета, во смисла на оваа уред-
ба, дека договорот за превоз е склучен кога превезувачот 
ќе ги прими предметите на превоз и исправата што го за-
менува товарниот лист. 

Под воен транспорт, во смисла на оваа уредба, се 
подразбира превозот за потребите на вооружените сили 
на СФРЈ кој се врши со посебни композиции или со соод-
ветен број железнички коли, а во придружба на припадни-
ци на вооружените сили на СФРЈ. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува и при 
спроведувањето на мобилизација на воружените сили на 
СФРЈ, во случај на напад на земјата, во случај на непос-
редна воена опасност, односно при прегрупирање на воо-
ружените сили на СФРЈ, или ако превозот треба да се чува 
како државна тајна односно воена тајна - степен на тај-
ност - строго доверлива. 

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во спогодба 
со Сојузниот секретаријат за народна одбрана, може да го 
пропише образецот и содржината на исправата од став 1 
на овој член што ќе го замени товарниот лист. 

Член 14 
Превезувачот е должен да постапи по измените на до-

говорот за превоз што во текот на превозот ќе ги направи 
испраќачот, освен ако извршувањето на тие измени не е 
можно да се спроведе во станицата од која се бара да ги 
изврши тие измени. 

Во случајот од став 1 на овој член, превезувачот е 
должен за тоа веднаш да го извести испраќачот и да му со-
општи во која станица, спрема околностите на случајот, е 
можно да се постапи по неговото изменето барање, а ис-
праќачот е должен веднаш да му ја соопшти својата одлу-
ка. 

Член 15 
Одредбата на член 7 став 2 и одредбите на чл. 9 до 11 

од оваа уредба за превозот во драмскиот сообраќај се при-
менуваат и на превозот во железничкиоит сообраќај. 

3. Превоз во воздушниот сообраќај 

Член 16 
При вршење на превоз за потребите на вооружените 

сили во СФРЈ со средства на воздушниот сообраќај, орга-
низациите на здружен труд во воздушниот сообраќај и ор-
ганите одговррни за безбедност и ред во воздушното при-
станиште се должни да постапуваат на следниот начин: 

1) работите од својот делокруг да ги организираат и 
да ги вршат во спогодба со воениот старешина по чија на-
редба односно барање се врши превозот, 

2) престојот и движењето на воените и на други лица 
во воздухопловното пристаниште да го регулираат во 
спогодба со надлежниот воен старешина од точка 1 на 
овој член. 

При превозот на трупи и мобилизација на воо-
ружените сили на СФРЈ, внесувањето на оружје и муници-
ја во воздухопловното пристаниште, како и контрола на 
воените лица се вршат на начинот што ќе го определи 
надлежниот воен старешина од точка I став 1 на овој 
член. 
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Член 17 
На начинот предвиден во член 16 на оваа уредба се 

постапува и при превозот во случај на загрозеност на ми-
рот во светот, со тоа што работите од тој член се вршат во 
спогодба со лицата од чл. 4 и 5 на оваа уредба, по чија на-
редба се врши превозот односно на начинот што ќе го оп-
ределат тие лица. 

Член 18 
За време на превозот за потребите на вооружените 

сили на СФРЈ, воздухопловните пристаништа, мораат, по 
потреба, непрекинато да бидат отворени. 

Во случајот од став 1 на овој член, организацијата на 
здружен труд која управува со воздухопловното приста-
ниште е должна да постапи по барањето на овластениот 
воен старешина по чија наредба односно барање се врши 
превозот, односно по наредба на лицата од чл. 4 и 5 на 
оваа уредба. 

4. Превоз во поморскиот сообраќај и во сообраќајот на 
внатрешните пловни патишта 

Член 19 
Лучките и пристанишните капетании и нивните ис-

постави, органите и организациите за безбедност на пло-
видбата и органите за контрола на поморскиот сообраќај 
и на сообраќајот на внатрешните пловни патишта, како и 
основните и други организации на здружен труд во по-
морскиот сообраќај и во сообраќајот на внатрешните 
пловни патишта, се должни да остваруваат соработка со 
надлежните органи на општествено-политичките заедни-
ци, односно со овластените воени старешини по чија на-
редба односно барање се врши превоз за потребите на воо-
ружените сили на СФРЈ и, во рамките на своите права и 
должности, да постапуваат по нивните барања во поглед 
на посебните услови за одделни превози. 

Член 20 
Одредбите на чл. 9, IO, 11 и 14 од оваа уредба се при-

менуваат и на превозот во поморскиот сообраќај и во со-
обраќајот на внатрешните пловни патишта. 

На одржувањето на ред и безбедност во луките и при-
стаништата, на престојот и движењето на воените и на 
другите лица во нив при превозот од чл. 2 и 3 на оваа 
уредба, на внесувањето на оружје и муниција во луките и 
пристаништата односно на бродовите и на контролата на 
воените лица се применуваат одредбите на чл. 16 и 17 од 
оваа уредба. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за превезувањата во вонредни 
прилики („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/79). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 446 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Мијат Шуковић е. р. 

662. 
Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-

те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
во врска со точка 8 од Одлуката за условите и начинот на 
формирање на цените и за општествената контрола на це-
ните во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/84), 
врз основа на соработката со надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖ-

НИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Организациите на здружен труд кои произведуваат 
масло за јадење можат да ги формираат цените за масло 
за јадење така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат и тоа за: 

Масло од соја и 
маслена репка 

Масло од сон-
чоглед 

1) сурово масло за ја-
дење 122,31 дин/kg 135,90 дин/kg 

2) рафинирано масло 
за јадење: 
- во буриња, нај-

малку од 50 kg 
(ринфуза) 145,50 дин/kg 161,67 дин/kg 

- во лименки и 
пластична амба-
лажа, од 3 до 25 
литри 142,54 дин/lit. 158,38 дин/lit. 

- во стаклени ши-
шиња од 1 литар 147,72 дин/lit. 164,13 дин/lit. 

- во стаклени ши-
шиња од 1 /2 ли-
тар 

73,86 дин./1/2 
lit. 

82,07 дин/1/2 
lit. 

- во пластични ши-
шиња од 1 литар 152,15 дин/lit. 169,05 дин/lit. 

- во пластични ши-
шиња од 3/4 ли-
тар 

114,04 дин/3/4 
lit. 

126,71 дин/3/4 
lit. 

- во пластични 
шишиња од 1/2 
литар 

76,08 дин/1/2 
lit. 

84,53 дин/1/2 
lit. 

2. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука 
важат при постојните услови на продажба, како највисоки 
продажни цени на производителите франко истоварна 
станица на купувачот. Во цените на рафинирано™ масло 
за јадење во пластични шишиња е засметана вредноста на 
амбалажата, а во цените на суровото масло за јадење и на 
рафинираното масло за јадење во буриња, во стаклени ши-
шиња, во лименки и во пластична амбалажа од 3 до 25 
литри не е засметана врдноста на амбалажата. На тие це-
ни се засметува вредноста на амбалажата утврдена со про-
писите. 

3. Организациите на здружен труд кои произведуваат 
масло за јадење и организациите на здружен труд кои се 
занимаваат со промет на масло за јадење (во натамошни-
от текст: организациите), како и работните луѓе кои са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани) своите постојни продажни цени на 



Страна 1366 - Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 ноември 1984 

маслото за јадење затекнато на залихи можат да ги зголе-
мат, и тоа за: 

Масло од соја и 
маслена репка 

1) сурово масло за ја-
дење 

2) рафинирано масло 
за јадење: 
- во буриња, нај-

малку од 50 kg 
(ринфуза) 

- во лименки и 
пластична амба-
лажа од 3 до 25 
литри 

- во стаклени ши-
шиња од 1 литар 

- во стаклени ши-
шиња од 1/2 ли-
тар 

- во пластични ши-
шиња од 1 литар 

- во пластични ши-
шиња од 3/4 ли-
тар 

- во пластични ши-
шиња од 1/2 ли-
тар 

10,91 дин/kg 

24,86 дин/kg 

16,42 дин/lit. 

20,52 дин/lit. 

10,41 дин/1/2 
lit. 

23,20 дин/lit. 

17,39 дин/3/4 
lit. 

12,26 дин/1/2 
lit. 

Масло од сон-
чоглед 

13,36 дин/kg 

25,88 дин/kg 

17,99 дин/lit. 

22,64 дин/lit. 

11,37 дин/1/2 
lit. 

20,66 дин/lit. 

19,21 дин/3/4 
lit. 

12,93 дин/1/2 
lit. 

663. 

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на 
времето („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА 
ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ И МО-
МЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНОЕВРОП-

СКО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1985 ГОДИНА 
1. Летното сметање на времето во 1985 година започ-

нува на 31 март во 2 ч 00 мин 00 е, така што со поместува-
ње за еден час напред времето во 2 ч 00 мин 00 е се смета 
како 3 ч 00 мин. 00 е. 

2. Летното сметање на времто во 1985 година се за-
вршува на 29 септември во 3 ч 00 мин. 00 е, така што со по-
местување за еден час наназад времето во 3 ч 00 мин. 00 е 
се смета како 2 ч 00 мин. 00c. 

3. Часот кој на 29 септември 1985 година, поради по-
местување за еден час наназад, се појавува двапати меѓу 2 
ч 00 мин. 00 е и 3 ч 00 мин. 00 е, се означува првиот како 
час 2А, а вториот како час 2Б. 

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

Е.п.бр. 445 
8 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковиќ, е. р. 

Организациите на здружен труд кои произведуваат 
масло за јадење можат да ги зголемат цените на маслото 
за јадење затечено на залихи за износите од став 1 на оваа 
точка. 

Организациите на здружен труд кои се занимаваат со 
промет на масло за јадење и имателите на дуќани можат 
да ги зголемат цените на маслото за јадење во промет на 
големо односно на мало, за маслото за јадење што е зате-
чено на залихи така што на набавната цена да ги засмета-
ат износите од став 1 на оваа точка. 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат 
попис на сите количини залихи на масло за јадење од точ-
ка 1 на оваа одлука затечени на ден 23 ноември 1984 годи-
на, како и на сите количини на тие масла што до тој ден се 
фактурирани кај организациите и имателите на дуќани од 
производителите односно добавувачите (стоки на пат). 

Разликата во цената од точка 3 став 1 на оваа одлука 
за сите попишани количини, организациите и имателите 
на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето кни-
говодство или во друга евиденција, во согласност со про-
писите, и таа разлика може да се користи во согласност со 
прописите. 

Имателите на дуќани попишаните количини на про-
изводите од точка 1 на оваа одлука ќе ги пријават кај над-
лежниот орган на чија територија ја вршат дејноста. 

5. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките продажни цени за масло за јадење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/84). 

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

Е.п. бр. 466 
22 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

664. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78), во согласност со Сојузниот секретаријат за па-
зар и општи стопански работи и Сојузниот комитет за 
земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИС-
ПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕ-

БА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за условите во поглед на здравстве-

ната исправност на предметите за општа употреба што 
можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/83) во член 11 став 2 на крајот точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „а алуминиумските 
легури не смеат да содржат повеќе од 0,03% арсен, 0,05% 
кадМиум, 0,25% бакар, 0,25% цинк и 0,02% олово.". 

Член 2 
Во член 15 став 1 по зборот: „калаисани" во заграда 

запирката и зборот: „никлувани" се бришат. 

Член 3 
Во член 16 во првата реченица на крајот се додаваат 

зборовите: „ниту повеќе од 0,005% цинк, 0,08% бакар и 
0,05% антимон". 
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Член 4 
Во член 47 став 2 зборовите: „Гумата за затицање" се 

заменуваат со зборовите: „Масата за затицање", а на кра-
јот на текстот точката се заменува со запирка и се додава-
ат зборовите: „како и да ги исполнува условите пропиша-
ни во чл. 25 до 36 од овој правилник.". 

Член 5 
Во член 57 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „и 

мораат да ги исполнуваат условите пропишани во чл. 25 
до 36 од овој правилник". 

Член 6 
Во член 112 став 2 во втората реченица зборовите: 

„Од I kg бариум" се заменуваат со зборовите: „Од I kg бо-

Член 7 
Во член 127 став 1 зборовите: „само во гранулиран 

облик" се заменуваат со зборовите: „во гранулиран и те-
чен облик". 

Член 8 
Во член 130 став 1 зборовите: „само во гранулиран 

облик" се заменуваат со зборовите: „во гранулиран и те-
чен облик". 

Член 9 
Во член 133 став I зборовите: „само во гранулиран 

облик" се заменуваат со зборовите: „во гранулиран и те-
чен облик". 

Член 10 
Во член 136 став 2 зборот: „метилхлорид" се замену-

ва со зборовите: „метилен-хлорид". 

Член И 
Во член 141 став 1 зборовите: 

облик" се заменуваат со зборовите: 
чен облик". 

.само во гранулиран 
,во гранулиран и те-

Член 12 
Во Листата I - Конзерванси, по редниот број 10 се до-

даваат два нови редна броја, кои гласат: 

„ 11 Метилизотиазолинон и негов хлорен дериват 

12 Дихлорбензил алкохол 

2682-20-4 
26172-55-4 

12041-76-8 

-2-метил-4-изотиазолин-
. -3-он и 5-хлоро-2 метил,-
-4-изотиазолин-З-он 
2,4-дихлорбензил-алко-
хол 

В 
А 

В 

0,005 
0,02 

0,19". 

Член 13 
Во Листата IV - Активни супстанции за козметика, по редниот број 106 се додаваат два нови редна броја, кои 

гласат: 

„107 Пирион дисулфид 

108 Хлор фенокси-имидазолил диметил бутанон 

2,2-дитио-Мѕ-пиридил-М-
-оксид 

38083-17-9 I -(4-хлорфенокси (1,1 
имидазолил) 3,3 диметил-
-2-бутанон) 

0,2 

C 1,0". 

Член 14 
Во Листата IV - Супстанции за заштита од UV зраци, по редниот број 28 се додаваат четири нови редна броја, 

кои гласат: 

„29 Бутилметокси-дибензоилметан 17356-09-1 4-терциарен бутил-4-ме-
В 6,0 „29 Бутилметокси-дибензоилметан 

токси-дибензоил метан В 6,0 
30 Етил р-амино бензоат етоксилиран Етилестер р-аминобензо-

еви киселини е 25 мола 
етилен оксид В 10,0 

31 Етил-хидрокси-пропил РАВА 58882-17-0 Етил 4-/1biѕ-хидрокси 
5,0 31 Етил-хидрокси-пропил РАВА 

пропил/аминобензоат В 5,0 
32 Изопропил дибензоилметан 4-изопропил дибензоил-

в 6,0". метан в 6,0". 

Член 15 
Во Листата VII - Активни супстанции за производство на инсектициди, во рубриката под реден број 7, во ко-

лона 6 зборовите: „Во аеросол" се заменуваат со зборовите: „Сите облици". 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

08 Бр. 964 
21 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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665. 
Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од За-

конот за народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЈА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КА-
МАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ 
ХАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА-
РОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИ-

ТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата де-
понирани кај народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/83), во точка 1 
во одредбата под 1 процентот: „4%" се заменува со про-
центот: „5%", а во одредбата под 2 процентот: „20%" - со 
процентот: „30%". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата под I на став 1 од оваа 
точка, во периодот од 1 октомври до 31 декември 1984 го-
дина на средствата на задолжителната резерва се плаќа 
камата по стапка од 7% годишно." 

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

O. бр. 68 
19 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. 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 и z 1/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УП-

РАВА ЗА ЦАРИНИ 
За директор на Сојузната управа за царини се назна-

чува Звонко Пошчиќ, досегашен директор на таа управа. 

С. п. п. бр. 1604 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

ВОД ЗА ПАТЕНТИ 
За директор на Сојузниот завод за патенти се назна-

чува Благота Жарковиќ, досегашен заменик на директо-
рот на тој завод. 

С.п.п. бр. 1624 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-

чува Радослав Николиќ, потсекретар во Републичкиот ко-
митет за законодавство на СР Србија. 

С.п.п. бр. 1636 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

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

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

стандардизација се назначува Драгољуб Бановиќ, помош-
ник на генералниот директор на Електроиндустрија 
„Обод" во Цетиње. 

C. п. п. бр. 907 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 
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Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА НАЧАЛНИКОТ 
НА СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ 
За помошник на началникот на Службата на Сојузни-

от извршен совет за одбранбени подготовки се назначува 
Миломир Микиќ, самостоен советник и секретар на Коми-
сијата на Сојузниот извршен совет за одбранбени подго-
товки. 

С. п. п. бр. 1615 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет се назначува Радован Самарџић секретар на 
Комисијата на Сојузниот извршен совет за односи со вер-
ските заедници. 

С. п. п. бр. 1619 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, е. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВА-

ЊЕТО 
За помошник на директорот на Сојузното биро за ра-

боти на вработувањето се назначува Михаило Кнежевиќ, 
досегашен помошник на директорот на тоа сојузно биро. 

Именуваниот ќе ја врши должноста до 1 ноември 
1987 година. 

С. п. п. бр. 1617 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Дтр Мијат Шумовиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Марија Гуриќ, секретар на Ко-
мисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски, орга-
низациони и буџетски прашања. 

С.п.п. бр. 1620 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Велимир Тадиќ, самостоен со-
ветник во Генералниот секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет. 

С. п. п. бр. 1618 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Владимир Кравчук, самостоен 
советник во Собранието на СФРЈ. 

С.п.п. бр. 1621 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 



Страна 1370 - Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 ноември 1984 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Драгољуб Барјактаровиќ, самос-
тоен советник во Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1622 
2> октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Љубан Путник, секретар на Ко-
мисијата за планирање и развој при Сојузниот извршен 
совет. 

С.п.п. бр. 1623 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став I, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник на генералниот секретар на Сојузниот 

извршен совет се назначува Радивое Плавшиќ, советник 
на потпретседателот на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1625 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

661. Уредба за превозот на определени потреби на 
општонародната одбрана 1363 

662. Одлука за определување на највисоките про-
дажни цени за масло за јадење 1365 

663. Одлука за денот и моментот на преминување на 
летно сметање на времето и за денот и момен-
тот на помествување на средноевропско зонско 
време и во 1985 година 1366 

664. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за условите во поглед на здравствената 
исправност на предметите за општа употреба 
што можат да се пуштаат во промет — 1366 

665. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
каматните стапки на средствата депонирани кај 
Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини 1368 

Назначувања и разрешувања 1368 
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