
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

водство 60802-603-21943 

Петок, 27 септември 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. XLI 

Цена на овој број е 60 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредннштво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

619. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 59/81), на предлог од сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на трошоците за испитување и жигосување предмети од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/84 и 
4/85), во точка 16 зборовите: „600 динари“ се заменуваат 
со зборовите: „1.500 динари“. 

2. Тарифата на надоместите за испитување и жигосу-
вање на предмети од скапоцени метали се менува и гласи: 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Tap. број 3 
Динари 

1. За предмети од платина, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од платина 

со маса помала од 5 g „ - 8 
- за секој поединечен предмет од платина 

со маса од 5 g и над 5 g за секој грам ма-
са 2 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од платина се смета како 
цел грам“. 

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

Е. п. бр. 302 
29 август 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

„ Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-

ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

^ Tap. број 1 

Динари 
1. За предмети од злато, и тоа: 

- за секој поединечен предмет од злато со 
маса помала од 1 g - 3,40 

- за секој поединечен предмет од злато со 
маса од 1 g и над 1 g до 5 g 7,50 

- за. секој понатамошен грам на секој пое-
динечен предмет од злато, уште по 2,20 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од злато се смета како цел 
грам. 

II. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Tap. број 2 

Динари 
1. За предмети од сребро,-и тоа: 

- за секој поединечен предмет од сребро 
со маса помала од 15 g 1,20 

- за секој поединечен предмет од сребро 
со маса од 15 g и над 15 g за секој грам 
маса 4 0,50 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од сребро се смета како цел 
грам 

620. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за здравстве-

ната исправност на животните намирници и на предмети-
те за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
55/78), по пријавеното мислење од Стопанската комора 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИ-
ТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИР-
НИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на надоместот за покритие на трошоците за утврдување 
на здравствената исправност на животните намирници и 
на предметите за општа употреба што се увезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79) во точка 1 во одред-
бата под 2 бројот: „200" се заменува со бројот: „800". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „500" се заменува со бро-
јот: „2400". 

3. Во точка 3 бројот: „200" се заменува со бројот: 
„600". 

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

Е. п. бр. 306 
5 септември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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621. 
Врз основа на член 24 од Законот за додаток на деца 

и за други форми на детска заштита на децата на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 7/85), 
во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, 
Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. На воен осигуреник кој ги исполнува условите за 

стекнување право на додаток на деца пропишани со Зако-
нот за додатокот на деца и за други форми детска заштита 
на децата на воените осигуреници (во натамошниот текст: 
Законот за додаток на деца), му припаѓа месечно додаток 
на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години живот - во износ 
од 2.200 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети петнаесет 
години живот, а за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнило 
петнаесет години живот, како и за дете што наполнило 
над 15 години живот, ако е на редовно школување во учи-
лиште за средно насочено образование или во друго сред-
но училиште - во износ од 2.900 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или друга висока школа, односно на вонред-
но школување на прва година студии, ако детето се шко-
лува во местото на службувањето, односно живеалиштето 
на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспособно 
за стопанисување - во износ од 3.500 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или друга висока школа односно на вонредно 
школување на прва година студии, ако детето се школува 
надвор од местото на службувањето, односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник - во износ од 4.200 динари. 

2. На воен осигуреник од точка 1 на оваа одлука на 
кого вкупниот приход по член на неговото домаќинство 
од претходната година е еднаков или помал од износот на 
една четвртина од просекот на личниот доход што му 
припаѓа на активното воено лице во чин постар водник I 
класа, без зголемување на тој додаток според годините по-
минати во чинот поставен на формациско место за кое е 
определена 21. положбена група, му припаѓа месечно до-
даток на деца и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години живот - во износ 
од 2.900 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
живот, а за дете на редовно школување во основно учи-
лиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 
години живот, како и за дете што наполнило над 15 годи-
ни живот ако е на редовно школување во училиште за 
средно насочено образование или во друго средно учи-
лиште - во износ од 3.500 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или друга висока школа односно на вонредно 
школување на прва година студии ако детето се школува 
во местото на службувањето, односно живеалиштето на 
воениот осигуреник, како и за дете наполно неспособно за 
стопанисување - во износ од 4.200 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или друга висока школа односно на вонредно 
школување на прва година студии, ако детето се школува 
надвор од местото на службувањето односно живеалиште-
то на воениот осигуреник - во износ од 4.800 динари. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на 
деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 15/85). 

4. Оваа одлука се применува од 1 октомври 1985 годи-
на. 

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

Бр. 41-1 
12 септември 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 

662. 
Врз основа на член бб став 1 во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7/85), Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АК-

ТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 

усогласуваат со номиналните лични доходи на активните 
воени лица во 1985 година, така што од 1 јули 1985 година 
се зголемуваат за 29%. 

2. Како основ за усогласување на пензиите од точка 1 
на оваа одлука ќе се земе износот на старосната, инвалид-
ската и семејната пензија од јуни 1985 година, со тоа што 
за усогласувањето на семејната пензија ќе се земе износот 
без заштитниот додаток. 

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно реше-
ние се сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден ужива-
тел. 

4. Вкупниот износ на пензијата усогласена според 
оваа одлука и на додатокот кон пензијата на носителите 
на „Партизанска споменица 194Г', на лицата одликувани 
со Орден на народен херој и на борците од Шпанската на-
ционалноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година, не може да го премине износот на најголе-
миот месечен личен доход на член на Претседателството 
на СФРЈ од претходното полугодие. 

5. Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе 
се изврши по службена должност, без донесување на по-
себно решение. 

6. Пензиите усогласени според одредбите од оваа од-
лука што се остварени по 1 јули 1983 година ќе се испла-
тат во согласност со чл. 83 и 169 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуреници. 

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

Бр. 48-1 
23 септември 1985 година 

Белград 

Претседателство на Собранието на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници 

Заменик-претседател на 
, Претседателството, 

Алојз Весим, с. р. 
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623. 
Врз основа на член 63 од Законот за пензиското и ин-

валидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заед-
ницата на социјалното осигурување на воените осигурени-
ци донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК ЗА 

УЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 
1. Во Одлуката за установување на заштитниот дода-

ток за уживателите на семејна пензија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 17/73 и 68/84) во точка 2 зборовите: „од 55%" 
се заменуваат со зборовите: „од 70%". 

2. Во точка 3 зборовите: „неговата семејна“ се заме-
нува со зборот: „семејната“. 

3. Во точка 12 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-си: 
„Износот на заштитниот додаток кон пензијата од 

точка 1 на оваа одлука се зголемува во текот на календар-
ската година со истиот процент со кој се врши усогласува-
ње на пензиите со номиналните лични доходи на активни-
те воени лица“. 

4. Оваа одлука се применува од 1 октомври 1985 годи-
на. 

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

Бр. 42-1 
12 септември 1985 година 

Белград 
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 
Претседател 

на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 

624. 
Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издатоците за 

службени патувања и селидби во странство што на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/83 и 41/84), СОЈУЗНИОТ извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИ-
ТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПА-
ТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕ-
ЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НАЈПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за највисоките износи на дневниците 
за службено патување во странство и за издатоците за се-
лидбени трошоци што на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации им се признаваат во материјал-
ни трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/85), во точ-
ка 1 по одделот: „за Народна Демократска Република Ко-
реја“ се додава текстот на новиот оддел, кој гласи: 

„за Република Кореја: 
I група 120 САД долари 
II група 108 САД долари.". 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 315 
26 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

625. 
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 и 25/85), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

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

ЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за остварување на 

правото за ослободување од плаќање на царината 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82, 77/82, 19/84 и 3/85) 
во член 25 став 5 се менува и гласи: 

„Заради користење на повластицата од член 29 став 1 
точка 7 алинеи трета, четврта и петта од Царинскиот за-
кон, корисникот на повластицата, по завршната сметка, и 
поднесува на царинарницата надлежна според местото на 
своето седиште, писмена изјава за вкупната вредност на 
купениот погонски и потрошен материјал за работа и без-
бедност на пловидбата и деловите на бродовите, односно 
воздухопловите и нивниот инвентар, набавени во стран-
ство, во изминатата година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-7135/1 
10 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

626. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И КЛАСИФИКАЦИ-
ЈАТА НА ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА НА ЗАФАТНИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на употре-

бата и класификацијата на еталони на единица на зафат-
нина на гас. 

Член 2 
Подолунаведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) граници-на вкупната проценета мерна несигурност 

на југословенскиот (примарен) еталон, на секундарните и 
работните еталони на единица на зафатнина на гас се гра-
ниците на интервалот на несигурноста со која се оствару-
ва еталонот; 

2) граници на дозволените грешки на работните ета-
лони на единица на зафатнина на гас, односно на проточ-
ните мерила на зафатнина на гас се најголемите дозволе-
ни отстапувања на измерената или номиналната вредност 
на зафатнината од точната вредност. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон на единица на за-

фатнина на гас се употребува за утврдување на метролош-
ките својства на секундарните еталони на единица на за-
фатнина на гас. 
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Член 4 
Југословенскиот (примарен) еталон на единица на за-

фатнина на гас е даден на прво ниво на шематскиот при-
каз на класификацијата на еталонот на единицата на за-
фатнина на гас што го носи називот „Југословенски (при-
марен) еталон на единица на зафатнина на гас“. 

Член 5 
Секундарните еталони на единица на зафатнина на 

гас се употребуваат за утврдување на метролошките свој-
ства на работните еталони на единица на зафатнина на 
гас, и тоа: 

1) секундарниот еталон-уред со еталон-гасомер со 
течност се употребува за преглед на: 

а) работни еталони-уреди со еталон-гасомер со теч-
ност; 

б) работни еталони-уреди со еталон-гасомер со рота-
циони клипови; 

2) секундарниот еталон-уред со еталон-гасомер со ро-
тациони клипови се употребува за преглед на: 

а) работни еталони-уреди со еталон-гасомер со рота-
циони клипови; 

б) работни еталони-уреди со еталон-гасомер со тур-
бина; 

3) секундарниот еталон-уред со еталон-гасомер со 
турбина се употребува за преглед на работни еталони-уре-
ди со еталон-гасомер со турбина; 

4) секундарниот еталон-еталон сад се употребува за 
преглед на работен еталон-уред со ѕвоно. 

Член 6 
Секундарните еталони на единица на зафатнина на 

гас можат да се употребуваат и за преглед на работни ета-
лони на единица на зафатнина на гас или мерила на зафат-
нина на гас кои не се наведени во член 5 на овој правилник 
ако односот на апсолутните вредности на границите на 
дозволената грешка или на границите на вкупно процене-
тата мерна несигурност на работниот еталон и границите 
на вкупно проценетата мерна несигурност на секундарни-
от еталон е најмалку 2:1, односно ако односот на апсолут-
ните вредности на границите на дозволената грешка на 
мерилото и границите на вкупно проценетата мерна неси-
гурност на секундарниот еталон е најмалку 2:1. 

Член 7 
Секундарните еталони на единица на зафатнина на 

гас се дадени на второ ниво на шематскиот приказ на кла-
сификацијата на еталоните на единица на зафатнина на 
гас што го носи назвиот „Секундарни еталони на единица 
на зафатнина на гас“. 

Член 8 
Работните еталони на единица на зафатнина на гас се 

употребуваат за утврдување на метролошките својства на 
мерилата на зафатнина на гас, и тоа: 

1) работниот еталон-уред со еталон-гасомер со теч-
ност се употребува за преглед на следните проточни мери-
ла на зафатнина на гас: 

а) гасомери со течност; 
б) гасомери со ротациони клипови; 
в) гасомери со меови; 
2) работниот еталон-уред со еталон-гасомер со рота-

циони клипови се употребува за преглед на следните про-
точни мерила на зафатнина на гас: 

а) гасомери со ротациони клипови; 
ш гасомери со турбина; 
в) гасомери со меови; 
3) работниот еталон-уред со еталон-гасомер со тур-

бина се употребува за преглед на гасомер со турбина; 
4) работниот еталон-уред со ѕвоно се употребува за 

преглед на гасомери со меови. 

Член 9 
Работните еталони на единица на зафатнина на гас 

можат да се употребуваат а за преглед на проточни мери-
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ла на зафатнина на гас кои не се наведени во член 8 на овој 
правилник ако односот на апсолутната вредност наѓ грани-
ците на дозволената грешка на даденото мерило и грани-
ците на вкупно проценетата мерна несигурност или на 
границите на дозволените грешки на работниот еталон е 
најмалку 2,5:1. 

Член 10 
Работните еталони на единица на зафатнина на гас се 

дадени на трето ниво на шематскиот приказ на класифика-
цијата на еталоните на единица на зафатнина гас, што го 
носи називот: „Работни еталони на единица на зафатнина 
на гас“. 

Член 11 
Класификацијата на еталоните на единицата на за-

фатнина на гас се објавува, согласно со член 23 став 3 на 
Законот за мерните единици и мерилата, во гласилото на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на Објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-3513/2 
2 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

619. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање на трошоците за испиту-
вање и жигосување предмети од скапоцени ме-
тали 1409 

620. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање на надоместот за покри-
тие на трошоците за утврдување на здравстве-
ната исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба што се увезува-
ат 1409 

621. Одлука за износот на додатокот на деца на во-
ените осигуреници 1410 

622. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица : 1410 

623. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
на установување fca заштитниот додаток за 
уживателите на семејна пензија 1411 

624. Решение за дополнение на Решението за најви-
соките износи на дневниците за службено пату-
вање во странство и за издатоците за селидбе-
ни трошоци што на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации им се призна-
ваат во материјални трошоци 1411 

625. Правилник за измена на Правилникот за nor 
стапката за остварување на правото на ослобо-
дување од плаќање на царината 1411 

626. Правилник за начинот на употребата и класи-
фикацијата на еталони на единица на зафатни-
на на гас 1411 
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