
, ,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ44 изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата — 
Ж и р о сметка к а ј Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Петок, 15 април 1983 

БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 19 ГОД. XXXIX 

Цена на ово ј број е 20 дин. - Акон-
тација на претплатата за 1983 година 
изнесува 1.140 динари. Ров за рекла-
мации 15 дена. - Р е д а к ц и ј а : Улица 
Јована Ристика број 1. Пошт. ф а х 226. 
- Т е л е ф о н и : Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885: Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

262. 

Врз о-снова на член 4 став 1 то-чка 1 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз 
основа на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за посебните услови за испорака на 

електрична енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/82 и 4/83) во член 4 зборовите: „до 31 март" се 
заменуваат со зборовите: „до 15 октомври". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 165 
31 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

2 6 3 . 

Врз основа на член 696 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77. 61/82 и 77/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ 
КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНО-

СИ СО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Единствените критери-
уми од член 69а на Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство за 1983 година, во 
поглед на нивната усогласеност со пропорциите на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија и на заедничката девизна политика. 

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

Е. п. бр. 162 
31 март 1983 година . 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

2 6 4 . 

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79, 52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ДАРИНА ВРЗ ОСНОВА 

НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 

2 од Царинскиот закон, и тоа: 

Тарифен број на Наименување Количина 
Царинската тарифа 

1 2 3 

84.53/2 Комплетни дигитални машини за обработка на по-
датоци, кои во исто Куќиште содржат централна 
единица за обработка и барем една влезна и една 
излезна единица 
Ех. 
Компјутеризиран уред за комутација на шифрира-
ни пораки, со припаѓачките резервни делови 1 комплет 
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2' 

85.15/9 

90.21 

92.12/2а 

Радионави/ациони помошни уреди, радари и радио-
уреди за далечинско управување 
Ех. 
— Радиолшжови 
— Секундарни радари 
— Радари, со припаѓачките работни делови, алат и 

прибор 
— Центри за обработка на радарски податоци и за 

обработка на плановите за летање 
Инструменти, апарати и модели наменети исклучиво 
за целите на демонстрирање, што се непогодни за 
други цели 
Ех. 
— Симулатор на летањето, со припаѓачкиот сметач 

за обука на коитролорот на летањето 
Подлоги со снимен оригинален научен и стручен 
текст 
Ех. 
— Програми за работа на сметаните снимени на маг-

нетен медиум (дискети, ленти) 

4 комплета 

5 комплети 

4 комплета 

G комплети 

1 комплет 

7 комплети 

2. Ова решение се применува на увозот кој се врши во 1983 година. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето ЕО „Службен лист на 

СФРЈ ' ' . 

Е п. бр. 161 
1 април 1983 година 

Белград 

Coyјузел извршен совет 

2 G 5 . 

Врз основа на член 89 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 52/82), во спогодба со Народната банка 
на Југославија, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА 
СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРА ЗА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Наредбата за начинот и роковите за под-
несување пријави за склучените договори за надво-
рошнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ" , 
бр, 60/77 и 53/78), во точка 7 одредба под 2 бројот: 
„3.000" се заменува со бројот: „30 000". 

2, Оваа наредба влегува во сила наредниот д^н 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " 

П. бр. 22002 
1 април 1983 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за 

надворешна трговија, 
Кадир Алијагиќ, с. р. 

Потпретседател 
д - р Мијат Шуковиќ, с. р. 

266. 

Врз основа на член 73 став 2, во врска со член 
НО став 1 од Законот за основните права на воени-
те инвалиди и на семејствата на паднатите борци 
',,,Службен лист на СФРЈ" , бр. G8/81), по прибавено 
мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на во-
ените инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕHA НА ПРВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 

НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИНАТА, ДО-
ДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА 
ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТОПЕДСКИOT ДОДАТОК И 
ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД З А -
КОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИ-

ТЕ Б О Р Ц И 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на исплатување на 

инвалиднината, додатокот за нега и помош од стра-
на па друго лице, ортопедскиот додаток и другите 
парични примања според Законот за основните пра-
ва на воените инвалиди и на семејствата на падна-
тите борци („Службен лист на СФРЈ" , бр. 7/82). во 
член 2 зборовите: „протези и други помагала, пауш-
алниот надомест за помагала што"' не се изработу-
ваат по мера," се заменуваат со зборовите: „специ-
јални помагала за воени инвалиди к а ј кои постои 
загуба на видот на обете очи." 

1 3 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот па оживувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 325 
21 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за прашања на борците 
и на воените нив л лиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

2 3 7 . 

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за ос-
новните права па носните инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ" бр. 
60/81), Сојузниот комитет за прашања на борците 
и на воените инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОМАГАЛА НА ВОЕНИТЕ ИН-

ВАЛИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат специјални 

помагала за воените инвалиди ка ј кои постои загу-
бување на видот нa обете очи. 

Член 2 
На воен инвалид к а ј кого постои загубување па 

видот па обете очи; му припаѓаат како специјални 
помагала, магнетофон, магнетофонска лента, саат за 
сл опи и метални плочки за пишување со Браево пи-
смо. 

Помагалата од став 1 па овој член му припаѓаат 
на воен инвалид, ако тие не се пропишани за работ-
ниците осигуреници на самоуправната интересна 
заедница за здравството па чие подрачје воениот 
инвалид има живеалиште. 

Член 3 
Надлежниот орган во републиката, односно ав-

тономната покраина кој според Законот за основни-
те права па воените инвалиди и на ' семејствата на 
паднатите борци' решава во прв степен, решението 
за доделување на специјални помагала од член 2 на 
овој правилник, по барање од г.орниот инвалид, го 
донесува врз основа на наодот од лекар специјалист 
дека ка ј воениот инвалид постои потполно загубува-
ње на видот на обете очи. 

По исклучок од.одредбата па став 1 од овој член 
по барање од возниот инвалид кому, врз основа на 
Правилникот за снабдувањето па воените инвалиди 
со протези, ортопедски и други помагала, со помош-
ни и санитарни справи (,,Службо:! лист на СФРЈ", 
бр. 8/77), му се доделени псмагалата од член 2 на 
овој правилник, надлежниот орган од став 1 па овој 
член донесува решение за доделувањето на тие -по-
магала врз основа па наодите и мислењата од коми-
сијата за стручна контрола и прием на помагала врз 
основа па кое на воениот инвалид му с е доделени 
тие помагала. 

Член 4 
Рокот на траењето на специјалните помагала од 

член 2 па овој правилник изнесува, и тоа за: 
1) магнетофон — — — — — — 10 години 
2) магнетофонска лента — — — — 6 месеци 
3) саат за слепи — — — — — 10 години 
4) метални плочки за пишување 

со Браево писмо — — — — — 3 години 

Член 5 
Па воен инвалид кому, врз основа на Правилни-

кот за снабдувањето на воен-ите инвалиди со проте-
зи, ортопедски и други помагала, со помошни и са-
нитарни справи, му се доделени магнетофонски лен-
ти, саат за слепи и метални плочки за пишување со 
Браево писмо, му се доделуваат повторно такви по-
магала но истекот на роковите на траењето на по-
магалата утврдени со тој правилник. 

На воен инвалид кому, врз основа на Правилни-
кот за снабдувањето на воените инвалиди со проте-
зи, ортопедски и други помагала, со помошни и са-
нитарни справи, му е доделен магнетофон, му се до-
делува друг магнетофон по истекот на рокот од де-
сет години од денот на добивањето на магнетофон 
според тој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот деч 

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

Бр. 324 
21 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 
на воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

260. 

Врз основа па член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/00). директорот на Сојузн-иот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А П И Л II И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СПРАВИ ЗА 

МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

I. Општи одредби 

Со овој правилник се пропишуваат метроло-
шките услови што мораат да ги исполнуваат спра-
вите за мерење на течни горива (во натамошниот 
текст: справи). 

Метролошките услови од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката MUS. Z—(5,6)/1. 

Член 2 
Како справа, во смисла па овој правилник, се 

подразбира мерило што го сочинуваат: мерна, ра-
ботна, погонска, контролна и додатна група скло-
пови, потсклопови и делови, поврзани во една це-
лина. 

Мерењето со справа е засновано врз работата 
на проточно мерило ич волуменот (волуметар), чии 
работни делови зафаќаат определен волумен на го-
риво и со посредство на уред за покажуваше (бро-
ило) го покажуваат во единици на волумен. 

Член 3 
Како течно гориво (во натамошниот текст: го-

риво), во смисла на овој правилник, се подразби-
раат: 

1) еднокомпонентна течна фаза на нафтените 
деривати (бензини, дизел-горива и др.); 

2) двокомпонентла течна фаза — мешаница што 
ја сочинуваат: 

а) бензини од различен октански број, помеша-
ни со моторно масло (за двотактни мотори). 
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б) бензин со различни окта,нски броеви, односно 
дизел-горива со различни дејански броеви, 

в) дизел-горива и бензини со различно колумби-
СКО мешаше (подобруваше на НИСКОТЕМПЕРАТУРНИТЕ 
својства на дизел-горивото); 

3) течни нафтени гасови (пропан, бутан). 

Член 4 
Справите, во смисла на овој правилник, се рас-

поредуваат во: 
1) основни справи — стабилни со електромо-

торен и рачен погон, со рачно или автоматско пре-
кинување на истекувањето, со механичко или елек-
тромеханичко поништуваше на еднократно пока-
жаните в-редности на волуменот на горивото и на 
динарскиот износ — за мереше на едпокомпонен-
тна течна фаза на нафтените деривати; 
^ 2) справи за меишица — стабилни со електро-
моторен погон, со рачно или автоматско прекину-
вање на истекувањето, со механичко или електро-
механичко поништување на еднократно покажаните 
вредности на волуменот на гбривото и на денар-
скиот износ — за мереше на двокомпононтна течна 
фаза на нафтените деривати; 

3) справи за течни нафтени гасови — стабилни 
со рачно или автоматско прекинување на истеку-
вањето и со механичко или електромеханичко по-
ништување на еднократно покажаните вредности 
на волуменот на горивото и на денарскиот износ. 

Член 5 
Долунаведените изрази, во смисла па овој прав-

илник, ги имаат следните значења: 
1) протек на гориво на справата е волуменот па 

горивото што ќе истече во единица време низ сла-
вината за истекување во положбата за издавање на 
гориво. Мерната едииица за изразуваше на проте-
кот е литар во минута; 

2) работен опсег на справата е опсегот на про-
текот од најмал до најголем, вклучувајќи ги и гра-
ничните вредности Qmin и qm^T; 

3) минимален протек (qmin) е најмалата вредност 
на протекот што одговара на долната граница па 
работн-иот опсег при кој работи справата, со тоа што 
грешките на мерењето да не ги применуваат гра-
ниците на дозволените грешки (во попа тамошниот 
текст ГДГ) пропишани со овој правилник; 

4) максимален протек (qmax) е најголемата вред-
ност на протекот што одговара на горната граница 
на работниот опсег при кој справата може да рабо-
ти ограничен период време, со тоа што грешката 
при мерењето да не ги применува ГДГ пропишани 
со овој правилник; 

5) најмал волумен на мерење (Vm.-n) е најмалото 
количество на гориво што може еднократно да се 
измери, а притоа грешката на мерењето да не ја 
премине ГДЃ пропишани со овој прав,и л ник; 

6) работен циклус е движењето на по,движните 
делови на проточпото мерило на волуменот, почну-
ва јќи од една положба до повторно заземање на ис-
тата положба; 

7) волумен на работниот циклус е волуменот на 
горивото што ќе истече низ справата за време на 
еден работен циклус; 

8) рботен притисок (рг) е притисокот што овоз-
можува работа на справата во услови за работа со 
грешка на мерењето во ГДГ пропишани со овој 
правилник; 

9) дигитална скала е скала на порамната цифри 
што се појавуваат дисконтинуирано и кои директно 
ја означуваат вредноста на мерената големина; 

10) нолудигиталпа скала е скала која покрај 
низата порамната! цифри што се појавуваат дискон-

тинуирано има и ек ала со црти, при мерењето се 
поместува континуирано и овозможува читање на 
деловите на мерената големина меѓу два последовно! 
броја; 

11) подслок е растојание меѓу две последовно 
црти на скалата; 

12) вредност на поделокот е вредноста на мере-
ната големина што му одговара на поделокот. 

II. Својства ка конструкцијата 

Член 6 
Справите во смисла на овој правилник, мораат 

да ги имаат следните склопови: 
1) рамка со постамент и надворешна обвивка; 
2) просечно мерило на волуменот (волуметар); 
3) уред за покажување (броило) со покажувачи 

(бројачи); 
4) одвојувач на воздухот и пареата (сепаратор); 
5) визуелен покажувач на протекот (контролно 

стакло); 
6) електромотор и самошмукачка пумпа за го-

риво (кои ка ј справите за течни нафтени гасови 
можат да бидат надвор од склопот на справата); 

7) пречистувач (филтер) за течно гориво; 
8) вентили — неповратни, повратни и пр е линии; 
9) гумено црево со славина за истекување; 
10) механизам за поништуваше на еднократно 

покажани вредности; 
11) рачен погон — само за основани справи; 
12) електрично светло. 

Член 7 
Рамката со постамептот мера да обезбедува 

прицврстување на сите склопови, пг. тек л опов и и де-
лови на справата. Надворешната обвивка, прицвр-
стена за рамката, мора да го спречува пробивот на 
вода или на механички нечистотен па склоповите на 
справата. 

Страниците на обвивката (предната и задната) 
треба да бидат такви што да можат лесно да се де-
монтираат, по да не можат несакано да се симну-
ваат. 

Член 8 
Проточното мерило на волумен мора да биде 

конструирано врз принципот на мерете еднакви 
волумени меѓу подвижните ѕидови или подвиж-
ните комори, зависно од конструкцијата на работ-
ните елементи може да биде со клипови, лопатки, 
овални записници и сл. 

Проточното мерило на волумен мопа да има еле-
мент за дотерување на волуменот на работниот ци-
клус во однос на непроменетиот број на оботите на 
неговата оска. Дотерувањето мора да биде во грани-
ците што не се помали од ± 10/о на волуменот на ра-
ботниот циклус. 

Член 9 
Уредот за покажување мора да биде врзан (спо-

ен) директно или преку преносниот механизам за 
протечиото мерило на волуменот. 

Член 10 
Уредот за покажување, освен, ка ј справите за 

мешаница, мора да има: 
1) покажувач (бројач) на волуменот на едно-

кратно издадено гориво; 
2) покажувач на волуменот на вкупно издадено 

гориво; 
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3) покажувач на цената на еден литар гориво; 
4) покажувач на денарскиот износ на волуме-

нот на еднократно издадено гориво; 
Уредот за покажување од став 1 на овој член, 

може да има и покажувач на вкупниот денарски 
износ на волуменот на вкупно издаденото гориво. 

Член 11 
Покажувачот на волуменот на еднократно изда-

дено гориво мора да биде изработен со полудигитал-
на скала со најмалку 4 цифарски места, од кои 3 
за покажување на цели литри. 

Вредноста на подароците на скалата која пока-
жува делови на литарот, мора да биде избрана од 
редот: 0,01 1; 0,02 1; 0,05 1; 0,01 1. 

Член 12 
Покажувачот на волуменот на вкупно издадено-

то гориво (тотализатор) мора да биде изработен со 
дигитална скала која има најмалку седум цифрени 
места што означуваат литри. 

Покажувачот мора да работи така што- на секоја 
претходна состојба да ја додава вредноста на волу-
менот на секое наредно еднократно издавање на го-
риво, без можност за поништување на забележаните 
вредности. 

Член 13 
Покажувачот на цената на еден литар гориво 

мора да има механизам за промена на цената на 
еден литар и мора да има најмалку три цифрени 
места, од кои првите две ги искажуваат динарите 
а третите деловите на динарот. 

Член 14 
Покажувачот на динарскиот износ на волуменот 

на еднократно издадено гориво, кој го покажува 
производот на цената на еден литар и на волуменот 
на еднократно издаденото гориво, мора да биде из-
работен со полудигитална скала со најмалку пет 
цифрени места. 

Вредноста на поделокот на скалата со црти не 
смее да биде поголема од еден динар. Ако вреднос-
та на поделокот е еден динар, соко ја петта црта на 
скалата мора да биде обележана со број. 

Поделокот на скалата со црти, не смее да биде 
помал од 2 mm. 

Сите цифри мораат да имаат иста височина и 
иста широчина на линијата. 

Член 15 
Покажувачот на вкупниот динарски износ мора 

да биде изработен со дигитална скала од најмалку 
седум цифрени места кои ги означуваат динарите. 

Покажувачот мора да работи така што на секоја 
претходна состојба мора да го додава динарскиот 
износ на наредното едно-кратно издавање на гориво, 
без можност за поништување на претходно забеле-
жаната вредност. 

Член 16 
Вредностите искажани на покажувачите од член 

10 став 1 точ. 1, 3 и 4 од овој правилник, можат да 
се отчитуваат од едната или обете страни на спра-
вата. Ако вредностите се отчитуваат од едната 
страна на справата, таа мора да биде свртена кон 
купувачот. 

Отчитувањето на покажуваните од член 10 на 
овој правилник мора да биде можно без симнување 
на страниците на обвивката, (предната или задната), 
односно без симнување на плочата на уредот за по-
кажување. 

Член 17 
Со конструкцијата на уредот за покажување 

мора да биде обезбедено покажувањето на покажу-
ваните поставени од обете страни на справата да не 
се разликуваат за повеќе од еден поделок. 

Член 18 
Волуменот на еднократно издаденото гориво и 

на денарскиот износ за тој волумен се отчитуваат 
на скалите на покажувачот спрема јасно означе-
ниот неподвижен репер кој е изработен во вид на 
триаглеста стрелка. Врвот на стрелката мора да по-
крива 1/5, а не смее да покрива повеќе од 1/3 од 
должината на најмалата црта на п о д е л а т . 

Член 19 
Со конструкцијата на уредот за покажување мо-

ра да биде обезбедена врска со механизмот за по-
ништување на покажаните вредности на скалите на 
покажувачот (со исклучок на вкупните) и нивното 
враќање во пулева положба пред почеткот на пов-
торното издавање на гориво, односно справата мора 
да биде снабдена со механизам за блокирање кој 
оневозможува вклучување на справата во работа 
ако покажуваните не се во нулева положба. 

Член 20 
Скалите на покажуваните на вкупните вреднос-

ти на издаденото гориво и на динарскиот износ мо-
раат да бидат заштитени со капаци од провиден ма-
теријал — пластична маса или слично. Капаците со 
плочата на покажувачот мораат да бидат нераздво-
ен спој. 

Член 21 
Ако е непропустлив шмукачкиот систем, одво-

ду вачот на воздухот и пареата мора да обезбедува 
одвод на воздухот и пареата на гориво во сите 
услови на работа на справата при што грешките на 
мерењето не смеат да ги преминат GDG пропишани 
со овој правилник. 

Одвојувачот од став 1 на овој член може да би-
де во склоп со пречистувачот и со еднонасочниот 
вентил или во склоп со повратниот уред. 

Член 22 
Визуелниот покажувач на протекот мора да би-

де поставен на највисокиот дел на потисниот вод 
во справата така што може лесно да се види дали 
протекува гориво без меурчиња. 

Член 23 
Пумпата за гориво мора да биде самошмукачка, 

со ротирачки елементи од материјал кој не искри. 
Пумпата мора да обезбеди работен опсег на спра-
вата. 

На пумпата мора да биде вграден преливен (по-
вратен) вентил со кој се регулира работниот прити-
сок. 

Член 24 
Заштитата на електромоторот мора да биде во 

согласност со важечките прописи за заштита од е к -
сплозија, за работа во надземна експлозивно-запал-
ка средина. 
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Член 26 
Во справата мора да биде вграден неповратен 

вентил КОЈ при прекинувањето на истекувањето на 
горивото низ славената, оневозможува враќање на 
горивото низ проточното мерило на волуменот. 

Член 27 
Цревото за истекување на горивото мора, да Он-

де долго најмалку 4 па, со соодветен внатреше-н пре-
чник, зависно од максималниот протек па справа-
та. Цревото мора да биде изработено од гума, гу-
I,тиран текстил, зајакнато со жица, со внатрешна и 
надворешна мазна облога отпорна на дејството на 
нафтените деривати и со в о л у м е н о т дилатација ко-
ја не е поголема од 0,5'Vo ГДГ на најмалиот волумен 
на мерењето. 

Цревото мора да биде изработено за работни 
притисоци од најмалку 15 bar — ка ј справи за теч-
ни нафтени гасови односно најмалку 4 bar — к а ј 
други справи и мора да биде заземјено. 

Член 28 
Слевината за истекувате мора да обезбеди мак-

симален протек. Регулацијата на протекот о,д qtniD 
до qma, мора да биде рачна, со можност за фикси-
рање на најм,алку две вред,ности па протекот. 

К а ј справа за мешаница, славината за истеку-
ваше мора да биде со специјална конструкција, та-
ка што во неа да можат да се мешаат компоненти 
и да се формира мешаницата. 

К а ј справа за течни нафтени гасови, ела вина-
та за истекување мора да биде. со специјална кон-
струкција со која се обезбедува лоп-о спојување со 
наливниот отвор и се обезбедува непропустливост 
на така споените делови г.о работа. 

Прекинувањето на истекувањето, рачно или ав-
томатски мора да овозможи истовремено запирање 
на проточното мерило на волуменот, о,дносно па 
уредот за покажување, додека пумпата за гориво 
може и понатаму да работи (во т.и. затворена — 
кратка циркулација) се додека не се СТР г.и славе-
ната во држачот па механизмот за вклучување — 
исклучување на електромоторот. 

Врската на с левицата со цревото мора да биде 
раздвпива и непропусна и мора да овозмозува обр-
тање на славината за 360о во однос па падолжната 
оска на цревото^ 

Член 29 
Основната справа мора да има рачен погон за 

издавање на гориво при подолго отсуство на елек-
тоична енергија. Со рачен погон од 30 min - 1 мора да 
биде обезбеден минимален протек па гориво на 
спиавата при птто силата на погонската рачка не 
смее да биде поголема од 200 N. 

Член 30 
Елементите на електроинсталацијата (подови, 

приклучните склопил, флуороптептпи rieinai З:ј 
осветлугјање и сл.) на справата мораат да бидат из-
работени според важечките прописи за заштита од 
експлозија. 

На местото на вградувањето справата мора да 
биде заземјена. 

Член 31 
Справите за мешаница, покрај ек чеповите про-

пишани со член 6 од овој правилник, мораат да 
имаат: 

1) проточно мерило на волумен за мерење на 
другата (ментална) компонента: 

2) визуелен покажувач на протекот на другата 
компонента: 

'Л) менувач за избор на процентот на мешани-
цата; 

4) резервоар за другата компонента со гранич-
ници на нивото и со визуелен покажувач на нивото. 

Член 32 
Проточното мерило на волуменот на другата 

компонента во поглед на конструкцијата и на мож-
носта за дотерување, мора да одговара на условите 
од член 8 на овој правилник. 

Член 33 
Уредот за покажување па справата за мешани-

ца мора да има: 
1) покажувач на волуменот на еднократно из-

дадена мешаница; 
2) покажувач на динарскиот износ на волуме-

нот на еднократно изд,адена мешаница; 
3) покажувач па цената на еден литар бензин; 
4) покажувач на цената па еден литар масло; 
5) покажувач па волуменот на вкупно издадена 

мешаница (или бензин); 
С) покажувач на волуменот на вкупно издадено 

масло. 
Покажуваните од став 1 па овој член мораат да 

ги исполнуваат условите пропишани во чл. 11 до 
16 на овој правилник. 

Член 34 
Т.Тонувачот за избор на процентот на мешани-

цата мора да овозможи избор од најмалку две вред-
ности одбрани од следната низа: 2%; 2,5%; 3%; 4%; 
5%; (5% и о%. 

Процентот на мешаницата мора да се избере 
додека справата не работи. Вклучувањето на спра-
вата треба да биде можно само кога менувачот е во 
положба на избран процент, кој за време на исте-
кувањето на мешаницата мора да остане постојан. 

Член 35 
Гезервоарот за другата компонента може да 

биде г,о склоп на справата или вграден како надво-
pcBieii резервоар. 

Номиналниот волумен на резервоарот кој е во 
склоп на справата, не смее да биле помал од 20 1, 
а ка ј надворешниот резервоар од 200 1. 

Независно од местото на вградоата резервоарот 
мора да биде снабден со визуелен коптролник и по 
граничник на најмалото ниво кој, кога другата ком-
понента ќе опадне до најмало ниво. преку соодве-
тен механизам, автоматски ја исклучува справата, 
односно ја вклучува справата во работа со подига-
ње на нивото на другата компонента над најмалото 
пиво. 

Член ?-6 
Справите "а течни нафтени гасови, покрај скло-

повите пропишани со член 6 од овој правилник, 
мораат да имаат: 

1) манометар за мерење на притисокот на гас-
ната фаза по резервоарот, 

2) манометар за мерење на притисокот во теч-
нат.а фаза во нотисниот вод на справата: 

3) сигурносни вентили — вградени на одвоју-
в а а т па воздухот и гасот, зад одвојувачот на воз-
духот и гасот и на влезниот дел од цревото; 

4) диференцијален вентил — вграден на п о т е -
ниот вод зад проточното мерило на волуменот. 

Член 37 
За мерење на притисокот на гасната фаза во 

резервоарот и на течната фаза во потисниот вод, 
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мораат да се користат само манометри со еластич-
ни мерни елементи, со опсег на мерење од О bar до 
25 bar и со поделен од 0,5 bar. Член 33 

Справите мораат да бидат изработени од непо-
розен материјал со соодветни физичко-хемиски и  
механички својства. Надворешните површини на 
склоповите и деловите на справата мораат да бидат 
заштитени од корозија. Надворешните површини 
кои можат да дојдат во допир со горивото, мораат 
да бидат заштитени со боја отпорна на дејството на 
нафтените деривати. 

Деловите на справата изработени од неметали 
(гума, пластични маси и сл.) мораат да бидат отпор-
ни на дејството на нафтените деривати. 

Член 39 
Со констуркцијпта на справата мораат да бидат 

предвидени места за втиснување на жигови без чии 
уништувања не можат да се изведат дејствијата со 
кои може да се влијае врз метролошките особини 
на справата пропишани со овој правилник. 

Па справата мораат да бидат предвидени места 
за втиснување жигови на: 

1) проточното мерило на волуменот; 
2) уредот за покажување; 
3) преносниот механизам, меѓу проточното ме-

рило на волуменот и уредот за покажување; 
4) плочата на уредот за покажување; 
5) натписната плочка на справата. 

112. Мернотехнички особини 

Член 40 
Справите мораат да бидат изработени така што 

односот Q max и qmin да биде најмалку: 
1) 10 — за справите од член 4 точ. 1 и 2; 
2) 5 — за справите од член 4 точка 3. 

Член 41 
Најмалиот измерен волумен на гориво мера да 

биде утврден така што, најголемата апсолутна гре-
шка на мерењето за најмал измерен волумен, да 
биде поголема или еднаква на волуменот што од-
говара на растојание од 2 mm на скалата со црти 
или па 1/5 од вредноста на поделокот на скалата 

Вредноста на најмалиот волумен на мерењето, 
утврдена со став 1 од овој член, мора да биде из-
разена во форма 1 X 10" или 2 X 10" или 5 X 10п, 
кздс што e n — цел број — позитив сл, негативен 
или еднаков на нула. 

Член 42 
Справите, во смисла па овој правилник, мораат 

да работат во следните услови: 
1) од —30оС до -f 40оС, при мерење на бензин и 

дизел-гориво; 
2) од + 6 0 С до -1-40оС, при мерење на мешаница 

според точка 2а, член 3 од овој правилник; 
3) од —30оС до +40оС, при мерење на течни 

нафтени гасови. 
Грешките на мерењето при работа на справата 

во условите од став 1 на овој член, мораат да бидат 
во ГДГ пропишани со овој правилник. 

Член 43 
Релативната грешка изразена во проценти за 

секој измерен волумен на горивото се пресметува 
според образецот: 

Vs - Ve 
б = X 100 

Ve 

каде што е: 

Vs — волумен во L, отчитан на скалата на по-
кажуваниот за еднократно издаден волу-
мен 

Ve — запремина во L, отчитан на еталонот. 

Член 44 
ГДГ на мерењето на волумен на еднокомпонент-

па течна фаза на дериватите на нафта во работен 
опсег на основната справа во работните услови, из-
несуваат: 

1) ± 0,3% од измерениот волумен при типско ис-
питување и ири вистински преглед на справата. 

2) ± 0,5% од измерениот волумен при повремен 
преглед на справата во употреба. 

Во случај на мерење на волумени на гориво 
двојно помали од најмалиот волумен. ГДГ од став 1 
на овој член се двојно поголеми од ГДГ за најмалиот 
волумен на мерење. 

Член 45 
ГДГ на мерење на волуменот на мешаница се 

еднакви на збирот на ГДГ на мерењето на волумени-
те на одделни компоненти на мешањето. 

ГДГ на мерење на волуменот на компонентата 
на мешањето која во мешаницата учествува со 2 i 
или повеќе од 2 1 се една т и на ГДГ на мерењето на 
волумените па гориво пропишани со член 44 став 1 
од овој правилник, со тоа што да не се помали од 
10 ml. 

ГДГ на мерење на волуменот на компонентата 
на мешање која во мешаницата учествува со помал-
ку од 2 1, се дадени во следната табела: 

Измерен волумен ГДГ 
во 1 

од 0,02 до ОД ± 2 ml 

од ОД до 0.2 ± 2п/о од измерениот волумен 

од 0,2 до 0,4 ± 4 ml 

од 0,4 до 1 ± 1 Vo од измерениот волумен 

од 1 до 2 ± 1 0 ml 

За случај на мерење на најмал волумен на ме-
шаница ГДГ на мерење на волуменот на компонен-
тата КОЈ а во мешаницата учествува со помалку од 
2 1 се двојно поголеми од ГДГ на став 3 од овој член. 
При мерењето на кој и да е волумен ГДГ не се пома-
ли од ГДГ при мерење на најмалиот волумен. 

. Член 46 
ГДГ на мерење на волуменот на течни нафтени 

гасови во работен опсег во работни услови на спра-
вата. се двојно поголеми од ГДГ пропишани со член 
44 од овој правилник, 
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IV. Натписи и ознаки 

Член 47 
Натписите и ознаките мораат да бидат испиша-

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

Натписите и ознаките па справата мораат да би-
дат јасни, добро видливи во работни услови и испи-
шани така што да не можат да се избришат или да 
се симнат. 

Член 48 
Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат: 
а) во горниот дел на справата — називот на ви-

дот на горивото што се мери со справата (на пример: 
бензин 86. 93 — 100, дизел-гориво D L, масло за 
горење мешаница и сл.); 

б) на плочата на уредот за покажување: 
1) „ИЗДАДЕНО ЛИТРИ" - ка ј п о в и к у -

вачот за еднократно издаден волумен; 
2) „ВКУПНО . . . ЛИТРИ" - ка ј покажувачот 

за вкупно издаден волумен на гориво; 
3) „ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ИСТЕЧУБАЊЕТО 

ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ ПОКАЖУВАЧИТЕ СЕ ВО 
НУЛЕВА ПОЛОЖБА" — во горниот дел на н а к и с -
ната плоча; 

4) „НЕ СЕ МЕРАТ ВОЛУ МЕНИ ПОМАЛИ ОД 
. . . . ЛИТРИ" — под текстот пропишан со потточка 
3, точка 2 на овој член; 

5) „1 ЛИТАР . . . . ДИНАРИ" - ка ј покажува-
чот на цената на еден литар гориво; 

6) „ИЗНОС . . . . ДИНАРИ" — ка ј покажувачот 
на динарскиот износ за еднократно издаден волумен 
на гориво; 

7) „ВКУПНО ДИНАРИ" - ка ј покажур.ачот на 
вкупниот динарски износ; 

в) на посебна плочка на справата: 
1) фирмата, односно називот или знакот на про-

изводителот; 
2) типот или моделот; 
3) година на производството; 
4) службената ознака па Сојузниот за^.од за ме-

ри и скапоцени метали ако справата е типски испи-
тана ; 

5) номиналн,иот протек на справата го i /m in ; 
г) на плочката ка ј контролното стакло: 
„КОНТРОЛНОТО СТАКЛО МОРА СЕКОГАШ 

ДА БИДЕ ПОЛНО, А ПРОТЕКОТ БЕЗ МЕУРЧИ-
ЊА"; 

д) на телото на уредот за покажување или на 
посебна плочка; 

1) фирмата, односно називот или знакот на про-
изводителот; 

2) типот или моделот; 
3) фабричкиот број; 
4) година на производството; 
ѓ) на посебна плочка на протестното мерило на 

волуменот: 
1) Фирмата, односно називот или знакот на про-

изводителот; 
2) типот или моделот; 
3) фабричкиот број; 
4) година на производството; 
5) волуменот па работниот циклус во литри; 
е) на местото на дотерувањето на протечното ме-

рило на волуменот, стрелка со знаците ,,-г" и ,,—" 
или друга ознака на насоката на дотерувањето; 

ж) на справата за мешаница, покрај натписот 
и ознаката од стар, 1 на овој член, мораат да се нао-
ѓаат: 

1) „НАЈНИСКО НИВО НА МАСЛОТО" - ка ј 
визуелниот покажувач на нивото на маслото; 

2) „МАСЛО . . . . %" — ка ј рачката на менува-
чот за избор на процентот на мешаницата; 

3) ,1 ЛИТАР МАСЛО ДИНАРИ" - к а ј 
истражувачот на цената на еден литар масло; 

4) „ВКУПНО ДИНАРИ" — ка ј покажувачот за 
вкупно издаден волумен на масло; 

V. Преодна и завршна одредба 

Член 49 
Справите што се наоѓаат во употреба ќе се при-

маат на преглед и жигосување до 31 декември 1939 
година ако ги исполнуваат условите во поглед на 
ГДГ пропишани со чл. 44 до 46 на овој правилник. 

Справите произведени по денот на влегувањето 
во сила на овој правилник, мораат да се усогласат 
со одредбите на овој правилник до 1 јануари 1234 
година. 

Член 50 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен лист па СФРЈ". 

Бр. 03-7546/2/82 
20 декември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 
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Врз основа на член 69а став 4 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 77/82^ 
Собранието на Интересната заедница на Југослави-
ја за економски односи со странство, во соработка 
со општите здруженија и Стопанската комора на Ју -
гославија, ги утврдува 

ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ 
ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РА-

БОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-
СТВО ЗА 1983 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со Единствените критериуми од член 69а на За-

конот за девизното, работење и кредитните односи 
со странство за 1933 година (во натамошниот текст. 
Единствените критериуми), се утврдува: 

— делот на девизите што го задржуваат оддел-
ни дејности од девизниот прилив што ќе го оства-
рат основните организации на здружен труд од од-
носната дејност; 

— делот на девизите што го задржуваат основ-
ните организации на здружен труд од остварениот 
девизен прилив заради извршување на обврските по 
странски кредити, обврските преземени со меѓуна-
родни конвенции и за задоволување на договорени-
те потреби на својата репродукција; 

— делот на девиз,ите што основните организации 
на здружен труд го издвојуваат за намените од член 
60а став 3 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство (во натамошниот текст: 
Законот); 

— заедничките мерила за издвојување на делот 
на девизите за намената од член G9r на Законот. 

Член 2 
Единствните критериуми се применуваат на 

сите основни организации на здружен труд и на 
други организаци,и и заедници (во натамошниот те-
кст: организации на здружен труд) кои остваруваат 
девизи самостојно, во непосре,дна производствена и 
деловна поврзаност или во соработка со други орга-
низации на здружен труд како и на оние организа-
ции на здружен труд кои во своето работење со ст-
ранство користат а не остваруваат девизи — во рам-
ките на дејноста, односно поединечно. 

Единствените критериуми не се применуваат на 
оној дел од девизниот прилив што ќе го остварат 
основните организац.ии на здружен труд за намен-
ско производство со извоз на производи од наменско 
производство. 

Член 3 
Со единствените критериуми се обезбедува: 
— делот на дооизите што го задржуваат основ-

ните организации на здружен труд да биде во зави-
сност од девизниот прилив што ќе то остварат тие: 

— поттикнување на извозот; 
— рамноправност на организациите на здружен 

труд на единствениот југословенски пазар; 
— усогласеност на Единствените критериуми со 

пропорциите на платниот биланс и на девизниот 
биланс на Југославија и со заедничката девизна 
политика. 

Член 4 
Единствените критериуми се утврдуваат поаѓај-

ќи од: 

— рамките утврдени со пропорциите во^Одлука-
та за утврдување па Проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за 1933 година и во Одлуката 
за утврдување на Проекцијата на девизниот биланс 
на Југославија за 1983 година; 

— Одлуката за заедничката девизна политика 
на Југославија за 1983 година; 

— Резолуцијата за политиката на остварување 
на Општествениот план на Југославија з а периодот 
од 1981 до 1985 година во 1983 година; 

— програмите за извоз и увоз на оддеелни деј-
ности за 1933 година усвоени во Стопанската комо-
ра на Југославија и во општите здруженија; 

— плановите за економските односи со стран-
ство на организациите на здружен труд усогласени 
во самоуправните интересни заедници на републи-
ките и автономните покраини за економски односи 
со странство (во натамошниот текст: републичките 
и покраинските заедници); 

— заедничките елементи на плановите за екон-
омските односи со странство усогласени меѓу основ-
ните и други организации на здружен труд кои ра-
ботно, производствено и доходовно се поврзани и ме-
ѓусебно зависни на единствениот југословенски па-
зар. 

Член 5 
Под заеднички елементи за усогласување на пла-

новите на економските односи со странство во сми-
сла на член 4 алинеја 6 од Единствените критериуми 
се подразбираат: 

— обемот на извозот на стоки и услуги по ва-
лутните подрачја, по структурата на стоките и по 
степенот на нејзината обработка; 

— обемот на увозот на стоки ,и услуги по валут-
ните подрачја и по стрз^ктурата на стоките; 

— обемот и структурата на девизниот прилив и 
одлив; 

— обемот на задолжувањето во странство и на 
кредитирањето на странство; 

— обемот на специфичните форми на извоз и 
увоз со оглед на обемот на вкупниот увоз и извоз 
на стоки и услуги, од што: 

а) увоз заради извоз, 
б) компензации во смисла на член 22 од Законот, 
в) работи, доработки со странство, 
г) други специфични ферми (комерцијал.ни ра-

боти, малограничен промет и др.), 
д) извоз на обоени метали и на производи врз 

основа на обоени метали според меѓудржавни и дру-
ги меѓувладини акти; 

— обемот на здружувањето девизи со други ор-
ганизации на здружен труд врз основа на член 63 
од Законот; 

— обемот на увозот на организации те на здру-
жен труд кои произведуваат стоки значајни за снаб-
дувањето на домашниот пазар. 

При усогласувањето на елементите на плановите 
од став 1 на овој член можат да се користат следни-
те показатели: 

— уделот на девизниот прилив од извоз во вку-
пниот приход, а пред се односот меѓу извозот на 
конвертибилното и клириншкото подрачје; 

— степенот на покритието на увозот на сурови-
ни и репродукционен материјал, услуги, резервни 
делови, опрема за замена на дотраена опрема, опре-
ма уништена со дејство на виша сила, со сопствен 
девизен прилив по сите основи; 
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— односот и обемот на увезените суровини, ре-
продукциониот материјал, услугите, резервните де-
лови, опремата за замена на дотраената опрема и 
опремата уништена со дејство на виша сила, во 
вкупниот обем на 'набавените суровини, репродук-
цмонот материјал, услугите, резервните делови и оп-
ремата. 

Член 6 
Правата на организациите на здружен труд, ут-

врдени со Единствените критериуми и со актите што 
се донесуваат врз основа на тие критериуми, се ре-
ализираат на единствениот југословенски пазар: 

— со користење на девизите што организациите 
на здружен труд ги задржуваат за своите потреби; 

— со купување и повторен откуп на девизи на 
девизниот пазар; 

— со задолжување во странство и на други на-
чини предвидени со Законот. 

II. ОСНОВИ ЗА ПОШИРОКО ПОВРЗУВАЊЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 7 
Орга-низациите на здружен труд кои со произ-

водствена, фи,нансиска и друга економска соработка 
се поврзани во производството и прометот на с:оки 
и услуги за извоз, со самоуправни спогодби врз ос-
нова на член 67 од Законот ги утврдуваат основните 
и мерилата за распоредување на о-стварениот деви-
зен прилив од тоа работење. 

Минималните елементи на актите од . став 1 на 
овој член врз ко-и се засноваат од,носите утврдени 
со тие акти ги сочинуваат: 

— договорените меѓусебни испораки на стоки и 
услуги во поглед на количината, квалитетот и роко-
вите за испорака, односно извршување на услугите; 

— заеднички договорените цени; 
— учеството во заедничките ризици; 
— заедничките елементи на плановите; 
— основите и мерилата за распоредување на 

заедничкиот девизен прилив. 
Организациите на здружен труд се должни склу-

чените самоуправни спогодби и другите акти од чл. 
67 и 68 на Законот да. им ги достават на банките 
овластени за работи со странство и на банките овла-
стени за девизни работи во земјата (во натамошниот 
текст: овластените банки) к а ј кои односните органи-
зации на здружен труд имаат свои девизни сметки. 

Организациите на здружен труд се должни на 
самоуправните интересни заедници за економски 
односи со -странство на републиките и автономните 
покраини (во натамошниот текст: републ,ичките и 
покраинските заедници) да им ги достават, заради 
евидентирање, склучените самоуправни спогодби и 
другите општи акти од чл. 67 и 68 на Законот, со 
тоа што тие заедници се должни збирните извештаи 
да и ги достават на Интересната заедница на Југо-
славија за еконо-мски одно-си со странство (во ната-
мошниот текст: Заедницата на Југославија). 

Член 8 
Организациите на здружен труд кои склучуваат 

самоупрајвни спогодби од член 7 на Единствените 
критериуми, како и самоуправни спогодби заради 
заедничко про-изводство за из\воз, го утврдуваат сво-
ето учество во остварените девизи врз основа на 
следните објективизирани мерила: 

— учест-вото на одделни фази од производството 
во вредноста на производот; 

— учеството на увозната супстанција во одделни 
фази на про-изводството во вкупната вредност на 
увозната супстанција содржана во вредноста на 
производството што се извезува; 

— другите мерила со кои ќе -се договорат уче-
сниците на 'спогодбата. 

Организациите на здружен труд склучуваат са-
моуправни спогодби од член 7 на Единствените кри-
териуми врз основа на заедничките о-снови и мерила, 
што ги прифатиле во самоуправните спогодби со 
други организации на здружен труд со кои се про-
извод-ствено, работно и деловно непосредно поврзани. 

Члед 9 
Делот од девизниот прилив што им припаѓа на 

организациите на здружен! труд според член 67 од 
Законот, овластените ба,нки автоматски го ра-спо-
редуваат во корист па девизната сметка на органи-
зациите на здружен труд што учествувале во него-
вото остварување. 

Член 10 
Организациите на здружен труд можат остваре-

ните и стекнати девизи со кои распола,гаат според 
овие критериуми да ги здружуваат во согласност со 
член 68 од Законот и со нив да располагаат на начи-
нот и под условите утврдени со Законот. 

Здружувањето на девизите од став 1 на овој 
член се спроведува со пренос на остварените девизи 
на сметките што организациите на здружен труд 
ги имаат к а ј овластените банки. 

Член 11 
Овластените банки се долж-ни за намените од 

член 7 став 3 и намените од чл. 9 и 10 па Единстве-
ните критериуми месечните извештаи за извршениот 
девизен прилив и одлив според самоуправ-ните спо-
годби и другите а-кти од чл. 67 и 68 на Законот да 
им ти достават на односните републички и покраин-
ски заедници. 

ТП. МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРОДУК-
ЦИОНИОТ! ПОТРЕБИ И ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА 

ДЕВИЗИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ 

Член 12 
Од девизниот прилив што го остваруваат во 

1983 година врз основа на Одлуката за утврдуваше 
на процентот на издвојувањето конвертибилни де-
визи за потребите на федерацијата за 1983 година 
остварени по основ на извоз на стоки и услуги 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82) организациите 
на здружен труд издвојуваат 5'3/о за намените пред-
видени со таа одлука и 3% за девизните резерви со 
кои ракува Народната банка на Југославија врз 
основа на член 81 од Законот, сразмерно на оства-
рениот девизен прилив, а најмногу до фиксните 
изно-си што ги утврдуваат надлежните органи. 

Обврската на односната организација на здру-
жен труд за издвојување на девизи ЕО фиксен износ 
се утврдува to примена на ограничување од 8% 
на девизниот прилив остварен по 1983 година. 

На организациите на здружен труд од- став 1 на 
овој член, по намирувањето на фиксно утврдениот 
износ во смисла на став 2 од овој член, им преста-
нува обврската за издвојување на девизи за овие 
намени. 

Издвојувањето на дел од девизите за потребите 
на општествено-политичките заедници во републи-
ките и автономните покраини се врши врз основа на 
актите на надлежните републички и покраински ор-
гани, сразмерно на остварениот девизен прилив, а 
најмногу до фиксно утврдените износи. 

За задоволување на потребите од член 69г на 
Законот можат да се издвојат до 15% од остваре-
ниот девизен прилив од делот што го задржува 
организации ата на здружен труд. 
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Овластените банки се должни да вршат пре-
сметување in а делот на конвертибилност девизен 
прилив до висината и на начинот предвидени со 
актите па односната република и автономна покра-
ина а најмногу до утврдениот процент од став 5 на 
овој член. 

Член 13 
Од делот на девизите што го задржуваат органи-

зациите на здружен труд приоритетно ги извршу-
ваат своите фиксни и гарантни оверени по странски 
кредити, обврските според меѓунаро,дни конвенции 
како и договорените потреби на својата репроду-
кција. 

Истовремено, од девизите што ги задЈзжуваат, 
организациите на зд,ружен труд во согласност со 
договорените репродукциони потреби издвојуваат 
девизи за: 

—увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за 
коксирање (член 19 од Единствените критериуми), 

— увоз на стоки ед посебно значење за снабду-
вање на населението (член 20 од Единствените кри-
териуми), 

— дел од неопходните репродукциони потреби 
на организациите за здружен труд чиј придонес не 
може да се утврди или е недоволен за 'намирување 
на договорените репродукциони потреби (член 21 
од Единствените критериуми), 

— Најнеопходните договорени (репродукциони 
потреби на организациите на здружен труд кои има-
ат утврдени увозни потреби, а не учествуваат во 
извозот (член 21 од Единствените критериуми), 

— у-воз по основ на компензација во зависност 
од обемот на девизите утврден со актите од член 
22 на Законот (член 21 од Единствените критери-
уми). 

Член 14 
Делот на девизниот прилив што го задржуваат 

одделни дејности од девизниот прилив што lie го 
остварат организациите на здружен труд на таа 
дејност се утврдува врз основа на следните кри-
териуми : 

1) делот од девизниот прилив што е потребен 
за извршување на обврската по странските кредити 
и за преземените обврски според меѓународни кон-
венции се утврдува со пресметувале на учеството 
(процентот) што добива така што таквата обвр-
ска, која втасала за плаќање во 1983 година, како 
и неисплатените обврски до 31 декември 1902 година 
о? ставаат во однос со остварениот девизен прилив го 
1982 година згалемен за 20%, а најмногу до висина-
та на тие обврски; 

2) делот на девизниот прилив што е потребен 
за репродуциоии потреби се утврдува врз основа на 
односот меѓу просечниот увоз на стоки и услуги во 
1031 и 1982 година, освен увозот на опрема и про-
сечниот извоз на стоки и услуги во 1981 и 1982 
година згалемен за 25%; 

3) учеството на приходите остварени со извоз 
на стоки и услуги на копвертибилното подрачје во 
1932 год-ина во реализацијата на вкупниот приход 
на организацијата на здружен труд во 1982 година, 
исклучувајќи ги работите од член 29 на Единстве-
ните критериуми, и тоа: 

— за учество од 200/о до 30% — 3 постотни 
поени, 

— за учество од 31% до 50% — 5 постотен 
поени, 

— за учество преку 50% — 8 постотни поени. 
Процентот на задржувањето на девизите од 

остварениот прилив на организациите на здружен 
труд може да изнесува до 75% по издвојувањето за 
намените од член 19 на овие единствени критериуми. 

Под дејности во смисла на Единствените крите-
риуми се подразбираат формите на организирање на 
организациите на здружен труд со кои се потти-
кнува извозот и поврзувањето на организациите на 
здружен труд во работни, производствени и дохо-
довни деливи на единствениот југословенски пазар. 

Формите на организирање и поврзување на 
организациите на здружен труд -се утврдуваат со 
договор па учесниците во Стопанската комора на 
Југославија ibo соработка со Заедницата на Југо-
славија. 

Член 15 
С а ради поттикнување на извозот на коиверти-

биллото подрачје, распоредувањето на девизите во 
p.i иште па дејноста според заемно признатите ре-
продукциони потреби ќе се врши во согласност со 
член 68в од Законот по следниот приоритет: 

— фиксните и гарантирани обврски и обврски-
те според меѓународни конвенции; 

— репродукциониот материјал, суровините и ре-
зервните делови на сите учесници што се вклу-
чени во стоките или услугите што се извезуваат; 

— репродукционите потреби на учесниците во 
дејностите за снабдување на населението; 

— другите репродукциони потреби на извозни-
ците за продажба на домашниот или на странскиот 
пазар. 

Редоследот на задоволувањето на потребите тре-
ба да зависи од реализацијата на (планот на извозот. 

Организациите на здружен труд се должни при 
распоредувањето на девизите да водат сметка во 
рамките на ренродукционите врски да се увезуваат 
стоки со понизок степен на преработка и преку 
повеќе фази на преработка да се насочуваат кон 
извоз, при обврска на организациите на здружен 
труд Е о сите фази на преработката да обезбедат 
конкурентни цени и квалитет. 

Остатокот на девизите, по намирувањето на по-
требите утврдени со став 1 од овој член, органи-
зациите на здружен труд го продаваат преку овла-
стената банка на единствениот девизен пазар. 

Член 16 
Врз основа на мерилата од член 14 на Един-

ствените критериуми и програмите за извоз и увоз 
за 1983 година, организациите на здружен труд од 
определена дејност, во соработка со Стопанската 
комора на Југославија и со Заедницата на Југосла-
вија, го утврдуваат преку спогодба односно договор 
на учесниците делот на девизите што го задржуваат 
тие дејности од девизниот прилив што ќе го оства-
рат организациите на здружен труд од таа 
дејност. Тој договор може да се утврди и со соод-
ветен акт во општите здруженија и во Стопанска-
та комора на Југославија. 

Со спогодбата, односно договорот од став 1 на 
овој член организациите на здружен труд ќе из-
в,ршат распоредување на девизните средства во сог-
ласност со Единствените критериуми, земајќи ги прг-
дг.ид односите преку примена на чл. 67 и 68 од За -
конот. 

Делот од девизите што го задржуваат органи-
зациите на здружен труд од определена дејност врз 
основа на мерилата од член 14 и врз основа на 
спогодбата односно договорот од став 1 на OBoi 
член, го распоредуваат меѓусебно во рамките на 
своите самоуправни форми на организирање и по-
врзување, а според заемно признатите репродукци-
они потреби. 

Распоредувањето на девизите од став 1 на 
овој член се извршува со пренос на девизи врз овла-
стените банки за намените заради кои се здружу-
ваат. 
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Делот од девизите што го задржуваат органи-
зациите на здружен труд и делот од девизите што 
го -стекнуваат со распоредување, се користат за по-
требите од член 13 став 1 на Единствените критери-
уми и претставуваат основа за поднесување на при-
јава за склучен договор за увоз. 

Член 17 
Новооан осана организација на здружен труд 

која се наоѓа во пробно производство во 1983 годи-
на, а која ќе остварува девизи во 1983 година, го 
задржува процентот на 'девизите кој се утврдува во 
височина на просекот на дејноста (групацијата), што 
се утврдува за организациите на здружен труд со 
спогодба во општото здружение на Стопанската ко-
мора на Југославиј а. Преостанатиот дел од девизите 
го обезбедуваат основачите на таа организација и 
други организации на здружен труд што се со неа 
меѓусобно работно и произодетеено поврзани. 

Член 18 
Организациите на здружен труд што имаат ф и к -

сни и гарантирани обврски по финансиски кредити 
што ги откупила Народната банка на Југославија и 
што при внесувањето во земјата се продадени на 
девизниот пазар, имаат право на купување девизи 
на девизниот пазар во износот на обврските по тие 
кредити што втасуваат за плаќање во 1983 година и 
што не можеле да бидат намирени од средствата 
со кои располага Народната банка на Југославија. 

Член 19 
Организациите на здружен труд што оствару-

ваат девизи од делот на остварениот девизен прилив 
ќе издвајат 17% за плаќање на увозот на нафта, на-
фтени деривати и јаглен за кокетирање што е пред-
виден со Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 
година, како и за истражување на нафта и гас во 
земјата и во странство и за транспорт ^ с к л а -
дирање на гас. 

Динамиката на реализацијата на правото од став 
1 на овој член се утврдува така што за I тримесе-
чје на 1983 година се обезбедуваат 25% од годи-
шниот биланс, а за преостанатиот дел на годината 
според динамиката на обезбедувањето девизи за 
финансирање на вкупните девизни расходи во зем-
јата, што го утврдува Народната банка на Југо-
славија, при што ќе се обезбеди зголемена потро-
шувачка на енергетски суровини во туристичката 
сезона и во сезоната на земјоделски работи. 

Ако увоз на енергетск.и суровини според Енер-
гетскиот биланс на Југославија за 1983 година се 
обезбеди по компензациони работи или други спе-
цифични аранжмани на организациите на здружен 
труд, износот на девизите од став 1 на овој член се 
намалува за вредноста за која не постои обврска по 
основ на извозот на извозниците да им се компен-
зира дел од девизниот прилив по така склучените 
работи. 

По одобрувањето на компензациони работи и на 
други специфични аранжмани кога организациите 
на здружен труд не се откажуваат од делот на де-
визите што ги задржуваат според одредбите на Еди-
нствените критериуми, купување на девизи се обе-
збедува од средствата издвоени според одредбата на 
став 1 од овој член. 

Увезените енергетски суровини што се набавени 
од средствата според одредбите на овој член како 
и оние што ќе се добијат со истражување во стран-
ство а што се финансираат од овие средства не мо-
жат да се извезуваат ниту преработуваат заради из-
воз на деривати се додека во целост не се намири 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година. 

Со посебна спогодба што ја склучуваат органи-
з а ц и и в е на здружен труд што вршат увоз, набавка 
однсно преработка и продажба на нафта, нафтени 
деривати и јаглен за кокетирање 'во рамките на Зае-
дницата на Југославија, се дефинираат условите и 
гаранциите, снабдувањето и начинот на издвоју-
вање девизи за овие потреби, што ќе важат од 1 
април 1983 година. 

Член 20 
Организациите на здружен труд што ќе пре-

зем-ат обврски за снабдување на домашниот пазар 
со производи од посебно значење за снабдување на 
населението, а чиј извоз е недоволен, задржуваат 
дел од девизите, односно имаат право на купување 
девизи на девизниот пазар до нивото на потребите 
утврдени со Општествениот договор за обезбедување 
и користење на девизи за плаќање на приоритетниот 
увоз на определени производи односно суровини за 
нивно производство во 1983 година на единствениот 
југословенски пазар. 

Член 21 
Девизи за плаќање на дел од неопходните ре-

продукциони потреби на организациите на здружен 
труд чиј придонес во извозот не може да се утврди 
или е недоволен за намирување на увозните потре-
би се обезбедуваат, покрај основите од чл. 16 и 33 
на Единствените критериуми, и со купување на де-
визи на девизниот пазар во височина од 80% од ра-
зликата меѓу вредноста на увозот и извозот остварен 
просечно за 1981 и 1982 година, а разликата до пот-
ребното ниво се обезбедува со здружување. 

За плаќање на обврските на организациите на 
здружен труд според меѓународни конвенции, што 
преку определени организации на здружен труд ги 
создаваат граѓани ако тие обврски го надминуваат 
обемот на девизите што ги задржуваат организации-
т-е па здружен труд за плаќање спрема странство по 
намирувањето на своите репродукциони потреби, ор-
ганизациите на здружен труд купуваат девизи на 
девизниот пазар. 

На организациите на здружен труд што не уче-
ствуваат г.о извозот или чиј придонес во извозот не 
може да се утврди им се утврдува правото на купу-
вање девизи па девизниот пазар за плаќање на нај -
неопходните репродукциони потреби во височина од 
80% од просечно остварениот увоз на тие организа-
ции во 1931 и 1982 година, а разликата до потребно-
то ниво се обезбедува со здружување или со сопст-
вен извоз. 

На организациите на здружен труд на кои со 
акти на федерацијата им е забранет или ограничен 
извозот им се утврдува правото на купување деви-
зи во височина на процентот на девизите со кои би 
располагала односната организација на здружен тр-
уд да остварила девизен прилив по извозот што е 
забранет односно ограничен. 

За другите организации на здружен труд на кои 
не се применуваат чл. 14 и 16 и ст. 1 до 4 на овој 
член, репродукционите потреби се утврдуваат во ви-
сочина на 70% од просечниот увоз остварен во 1981 
и 1982 година. 

Член 22 
Организациите на здружен труд од член 2 на 

Единствените критериуми можат за своите репро-
дукциони потреби и за увоз на стоки по договор за 
приоритети да склучуваат странски кредити до ни-
вото утврдено во Одлуката за утврдување на Про-
екцијата на платниот биланс на Југославија за 1983 
година и во Одлуката за утврдување на Проекција-
та на девизниот биланс на Југославија за 1983 годи-
на, а на начин и под условите утврдени со Единст-
вените критериуми од член 141 на Законот за 1983 
година. 
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Брз основа на средствата што се користат од 
кредитите склучени на начинот од став 1 на овој 
"член можат да се поднесуваат пријави за склучен 
договор за увоз на стоки во 1983 година. 

Член 23 
Организациите на здружен труд што остварув-

аат 20% поголем растеж на приливот во конверти-
билни девизи во однос на приливот остварен во кон-
вертибилни девизи во 1982 година можат во целост 
да го користат остварениот девизен прилив над 
20% зголемениот прилив на девизи. 

Зголемувањето на девизниот прилив од став 1 
на овој член се пресметува тримесечно кумулатив-
но. 

! Член 24 
Организациите на здружен труд што оствару-

ваат девизен прилив по основ на: 
—- влог на странски лица во домашни органи-

зации на здружен труд; 
— работи на долгорочна производствена коопе-

рација со странство освен делот кој претставува ви-
шок на прилив над одливот на девизи по таа кооп-
ерација; 

— работи на изведување инвестициони работи 
во странство освен приливот кој претставува доби-
вка по тие работи; 

— компензациони работи со странство, освен де-
лот кој претставува вишок на прилив над одливот 
на девизи по таа работа; 

— работи на малограничен промет, и тоа до из-
носите предвидени со стоковните листи на малогра-
ничниот промет со односната земја, освен вишокот 
на прилив над одливот на девизи по тој промет; 

— работи на посредување во надворешнотргов-
скиот п,ромет, освен приливот кој претставува до-
бив!'а по таа работа и финансиските трансакции во 
врска со тие работи; 

— наплати на штети од осигурување на основ-
ните средства во употреба; 

— агенциски работи, освен агенциска провизија: 
— средства што се користат од странски финан-

сиски кредити; 
— аванси по извоз на опрема и бродови и изве-

дување на инвестициони работи во странство; 
— сторно одлив на девизи; 
— договори за осигурување и реосигурување на 

имот и лица во износите на вкупните плаќања и на-
плати во девизи од домашни и странски лица во зе-
мјата и во странство, освен остварениот вишок на 
прилив над одливот; 
нема да издвојуваат дел од . девизниот при-
лив за намените утврдени со Единствените крите-
риуми. 

IV. НАЧИН НА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ДО-
ГОВОРЕНИ ЗАЕДНИЧКИ НАМЕНИ 

Член 25 
Девизите што организациите на здружен труд 

ги издвојува-ат за плаќање по намените утврдени во 
Единствените критериуми, овластените банки к а ј 
кои се води девизната сметка на организацијата на 
здружен труд од чиј девизен прилив се врши из-
двојување на односниот дел девизи ги насочуваат, 
и тоа за: 

— увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за 
коксирање на посебна сметка к а ј Народната банка 
на Југославија, во рок од седум дена; 

— дел од увозот на стоки од посебно значење 
за снабдување на населението за кои се'обезбеду-
ваат девизи врз основа на член 21 од Единствените 
критериуми на посебна сметка к а ј овластената бан-
ка, во рок од седум дена; 

— увоз неопходни репродукциони потреби на 
организација на здружен труд чиј извозен придонес 
не може да се утврди или е (недоволен за намирува-
ње на утврдените увозни потреби, к а ј деловната 
банка; 

— увоз на најнеопходни репродукциони потре-
би на организации на здружен труд што не учест-
вуваат во извозот к а ј деловната банка; 

— потреби на компензација утврдени врз осно-
ва на член 21 став 4 од Единствените критериуми 
ка ј Народната банка на Југославија; 

— потреби на организации на здружен труд што 
извезуваат обоени метали и производи врз база на 
обоени метали по меѓудржавни и други меѓувлади-
ни акти ка ј деловната банка. 

Член 26 
Делот од девизите издвоен на посебна сметка 

к а ј овластената банка и к а ј Народната банка на 
Југославија, овие банки ќе им го продаваат на ор-
ганизациите на здружен труд што вршат набавка 
односно увоз и плаќање на односните производи. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Организациите на здружен труд го плаќаат ув-

о-зот на стоки врз основа на: 
— договор за долгорочна производствена коопе-

рација со странски лица; 
— увоз заради извоз; 
— договор за заедничко вложување на странски 

лица во домашна организација на здружен труд; 
— компензациони работи; 
— саемски компензациони работи; 
— работи на малограничен промет со определени 

земји; 
— работи од член 109 став 2 на Законот; 
— други работи; 

под условите и на начинот регулирани со посебни 
прописи и одлуки на надлежните органи. 

Член 28 
Обврските на организациите на здружен труд 

со состојба на 31 декември 1981 година, утврдени по 
основ на самоуправните спогодби од член 69 на З а -
конот за 1982 година, ќе се регулираат со преодните 
одредби што ќе ги утврди односната републичка 
или покраинска заедница. 

Член 29 
Заедницата на Југославија и републичките и 

покраинските заедници се должни да ја следат при-
мената на Единствените критериуми, да укажуваат 
на проблемите во нивната примена и да преземаат 
соодветни мерки. 

Член 30 
Ако Собранието на Заедницата на Југославија 

утврди дека со примената односно со механизмот 
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утврден со Единствените критериуми не се обезбе-
дува извршување ма пропо,рцијата на платниот и де-
визниот биланс на Југославија, ќе ги извести за тоа 
Сојузниот извршен совет, општите здруженија и Ст-
опанската замара на Југославија и истовремено ќе 
поведе постапка за измена и дополнение на Един-
ствените критериуми по постапката и на начинот за 
нивно донесување. 

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Привремено, додека не склучат спогодба однос-

но договор во смисла на член 14 или 16 од Единст-
вените критериуми, организациите на здружен труд 
задржуваат дел од остварените девизи за потреби-
те од член 13 на Единствените критериуми со при-
мена на следните мерила: 

1) делот од девизниот прилив што е потребен 
за извршување на обврски по странски кредити и за 
преземени обврски со меѓународни конвенции се ут-
врдува со пресметување на учеството (процентот) 
што се добива кота таквата обврска што втасала за 
плаќање во 1983 година, како и неисплатените об-
врски до 31 декември 1982 година ќе се стават во 
однос со остварениот девизен прилив во 1982 година 
зголемен за 20'0/о, а најмногу до височината на тие 
обврски; I 

2) делот од девизниот прилив што е потребен 
за репродукција се утврдува врз основа на односот 
на увозот на стоки и услуги во 1981 и 1982 година 
освен увозот на опрема, во извозот на стоки и услу-
ги во 1981 и 1982 година зголемен за 25%. Така до-
биенот процент се зголемува за п р о ц е н т и т е поени 
што ќе се добијат со пресметување на учеството на 
приходот остварен со извоз на стоки и услуги на 
конвертибилното подрачје во 1982 година во реали-
зацијата на вкупниот приход на организацијата на 
здружен труд во 1982 година, исклучувајќи ги ра-
ботите од член 24 на Единствените критериуми. 

Учеството на приходот на организацијата на 
здружен труд што е остварен со извоз на стоки 
и услуги на конвертибилното подрачје во реали-
зацијата на вкупниот приход на организацијата на 
здружен труд: 

— од 20 до 30% дава 3 постотни поени; 
— од 31 до 50% дава 5 поштетни поени; 
— преку 50% дава 8 постотни поени. 
Делот од девизите што го задржува организа-

цијата на здружен труд за потребите од член 13 став 
1 на Единствените критериуми се добива со соби-
рање на процентите што се добиваат со примена на 
мерилата од тон. 1 и 2 став 1 на овој член. Тој дел 
може да изнесува најмногу до 75'% по издвојува-
њето за на,мените од член 19 на Единствените кри-
териуми. 

Делот од девизите што организацијата на здру-
жен труд то задржува во смисла но ст. 1 до 3 на 
овој член го користи за своите утврдени сопствени 
репродукциони потреби и за здружување. Здружу-
вање на девизите се врши со пренос на девизите 
ка ј овластената банка за намените за кои се здружу-
ваат. 

Делот од девизите (процентот) што организациите 
на здружен труд го задржуваат се применува на 
остварениот девизен прилив. Разликата до остваре-
ниот девизен прилив во кој се вклучени и обврските 
според одредбите на овие единствени критериуми се 
продава на единствениот девизен пазар. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Толкување на одредбите од Единствените крите-

риуми дава Собранието на Заедницата на Југослави-
ја во соработка со општите здруженија и со Сто-
панската комора на Југославија. 

Член 33 
Упатството за примена на Единствените критери-

уми го утврдува Извршниот одбор на Заедницата на' 
Југославија. 

Член 34 
Посебната одлука за спроведување на чл. 14 и 

16 од Единствените критериуми е отпечатена кон 
овие единствени критериуми и претставува нивни 
составен дел. 

Член 35 
Единствените критериуми влегуваат во сила на-

редниот ден од денот на давањето на согласност од 
Сојузниот извршен совет, а ќе се применуваат од 1 
април 1983 година. 

Бр. 289/1-06 
ЗС март 1983 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на 

Интересната заедница 
на Југославија за 

економски односи со 
странство, 

Твртко Невестиќ, с. р. 

Прилог кои Единствените критериуми 

Собралисто на Интересната заедница на Југо-
славија за еко.номски односи со странство, на седни-
цата одржана на 30 март .1933 година, заради спрове-
дување на чл. 14 и 16 од Единствените критериуми 
од член 69а на Законот за девизното работеше и кре-
дитните односи со странство за 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

Се прифаќа предлогот на Стопанската комора на 
Југославија како појдовна основа за организирање 
на стопанството во ,дејности поаѓајќи од тоа дека во 
рамките на Стопанската комора на Југославија ќе 
се уврдат и другите дејности во смисла на член 14 
од Единствените критериуми. Исто така, Собранието 
на Заедницата па Ј.угославија привремено за прифа-
ќа таквата глобална, пресметка Е-га вкупното задржу-
вање на девизи составена во Стопанската комора на 
Југос л арија, која мооп да биде во согласност со 
платниот и девизниот биланс па Југославија и со 
овие единствени критериуми. Врз основа на Спогод-
бата — Договорот на учесниците во дејностите ќе се 
изврши дополнителна пресметка која во себе ќе ги 
содржи сите потребни елементи на меѓусебните од-
носи и истовремено усогласеност со платниот и де-
визниот биланс на Југославија и со Единствените 
критериуми. 

Во Стопанската комора на Југославија и во оп-
штите здруженија, во соработка со Заедницата на 
Југославија, ќе продолжат работите за предлози на 
конкретни проценти на задржувах^ето по дејности 
во согласност со чл. 14 и 16 на Единствените крите-
риуми. Утврдување на процентот на задржувањето 
на девизи по дејности и во дејностите ќе биде извр-
шено во Заедницата на Југославија во соработка со 
Стопанската комора на Југославија до 30 јуни 1983. 
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година и ќе претставз^ва составен дел на Единстве-
ните критериуми. 

Оваа одлука е составен дел на Единствените 
критериуми. 

Белград, 30 март 1933 година 

Претседател на 
Собранието на 

Интересната заедница 
за економски односи со 

странство, 
Твртко Невестиќ, с.р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВР1ЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богданска-Аговска Стефана Ратка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ковинчиќ-Колариќ Вељка Нада; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод дваесетипетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати со 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Жел,езара „Борис Кидрич" — Никшиќ; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод дваесетипетгодишнипата од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН ПА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Модна конфекција „Рудник" ехпорт-импорт — 
Горњи Милаиовац; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Братуша Франа Фран, Николиќ Десимира Р а -
денко; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок: 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Савиќ Милоша Радивој е. 

Бр. 107 
25 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за придонес во изградбата на хидроелектрана-
та „Бајина Башта" и за заслуги во развивањето на 
стопанска,та соработка помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Јапан 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Uchida Takao, претставник на „Tochiba" Токио, 
директор и член на управниот одбор; 

Takabatake Sueaki, директор на претставништво-
то „Тоцлиба", Лондон; 

Shigeaki Fujii, директор на индустријата „Sumi-
toma metal"; 

Shoichi Nakamura, претставник на фирмата „Mi-
tsui" 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЅВЕЗДА 

Kawsaki Jihei, претставник на јапанската фирма 
„Тоцлиба" 

Takeshi Sodayama, претставник на фирмата „То-
цлиба" 

Бр. 109 
2G ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републи,ка Југославија 
одлучува да се одликува: 
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О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод четириестетгодишнината од дејству-
вањето, а за особени заслуги во текот на народно-
ослободителната борба и успеси постигнати во уна-
предувањето на општествено-економската положба 
на жените во земјата и во светот, како и за значаен 
придонес кон изградбата на социјалистичкото само-
управно општество 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 

Конференција за тштања друштвеног положај а 
жена Југославије — Нови Београд. 

Бр.110 
1 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во раково-
дењето со единиците на вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Сциј а листичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник Гаковић Николе Бранко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

заставник I класа 
Радовановиќ Вошка Томислав; 

— за пројавена извонредна лична храброст и са-
мопрегор при спасувањето на човечкиот живот во 
исклучително опасна ситуација 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

капетан Дејковиќ Ж и в к а Саво. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и Кралството Холандија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Maarten Pieter Stefen van Berckel, амбасадор на 
Кралството Холандија во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Бр. 114 
6 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

262. Уредба за измена на Уредбата за посеб-
ните услови за испорака на електрична 
енергија — — — — — — — — — 421 

263. Одлука за давање согласност на Един-
ствените критериуми од член 69а на За -
конот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство за 1983 година — 421 

264. Решение за утврдување на опремата што 
е ослободена од плаќање царина врз ос-
нова на член 27 став 2 точка 2 од Царин-
скиот закон — — — — — — — 421 

265. Наредба за измена на Наредбата за на-
чинот и роковите за поднесување прија-
ви за склучените договори за надвореш-
нотрговскиот промет — — — — — 422 

266. Правилник за измена на Правилникот за 
начинот на исплатување на инвалидни-
ната, додатокот за нега и помош од стра-
на на друго лице. ортопедскиот додаток 
и другите парични примања според За-
конот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите 
борци — — — — — — — — — 422 

267. Правилник за специјални помагала на 
воените инвалиди — — — — — — 423 

268. Правилник за метролошките услови за 
справи за мерење на течни горива — 423 

Бр. 113 
декември 19.82 година 

Белград 
269. Одлука за измена на Одлуката за мер-

ките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1.983 година — — 

270. Единствени критериуми од член 69а на 
Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство за 1983 година 

428 

429 
Петар Стамболиќ, с. р. Одликувања — — — — — — — — — 435 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Диргктор и главен и одговорен уредник 

Вељко ТадиК. - - Печати д о г р а д е н и издавачко-графички завод, Белград! булевар војводе 
М а ш и н а fo, 17 . 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 


