
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈМ изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Л —(J —орој е 32 динари. — 
Аконтацијата за 1982 година изнесува 
1.000 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: централа 650-155; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756 

254. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ПОСЕБНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВЛОГОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАПИТАЛОТ НА МЕЃУ-

НАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата за посебното зголемување на 
влогот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во капиталот на Меѓународната банка 
за обнова и развој, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 12 април 1982 година. 

П бр. 166 . 1 

12 април 1982 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ПОСЕБНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВЛО-
ГОТ НА * СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАПИТАЛОТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 

РАЗВОЈ 

Член 1 
За посебното зголемување на влогот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија во 
капиталот на Меѓународната банка за обнова и ра-
звој, во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат 
средства во вкупен износ од 364,000.000 динари, ка-
ко противвредност од 9,100.000 САД долари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обез-
бедат во буџетот на * федерацијата за одделни го-
дини, и тоа: 

1) во "Буџетот на федерацијата за 1982 година 
— 72,800.000 динари како противвредност од 1,820.000 
САД долари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1983 година 
— 72,800.000 динари како противвредност од 1,820.000 
САД долари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1984 година 
— 72,800.000 динари како противвредност од 1,820.000 
САД долари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1985 година 
— 72,800.0,00 динари како противвредност од 1,820.000 
САД долари; 

5) во Буџетот на федерацијата за 1986 година 
— 72,800.000 денари како противвредност од 1,820.000 
САД долари. 

Во случај на промена на курсот на доларот 
спрема динарот ќе се извршат соодветни приспосо-
бува!^ на износите на средствата утврдени во бу-
џетите на федерацијата за 1982, 1983, 1984, 1985 и 
1986 година. 

Член 2 
Средствата утврдени во член 1 од овој закон 

можат, по барање на Меѓународната банка за об-
нова и развој, да се користат во динари или во 
конвертибилни девизи. 

Член 3 
По барањата на Меѓународната банка за обнова 

и развој, конверзија на динарот врши Народната 
банка на Југославија, врз товар на тековните де-
визни резерви. 

Член 4 
Средствата обезбедени со овој закон се водат 

ка ј Народната банка на Југославија на посебна 
сметка. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'*. 

255. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на' 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ВЛОГОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОПШТОТО ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОД-

НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата за влогот на Социјалистичка 
Федеративна Репу блика Југославија во општото зго-
лемување на капиталот на Меѓународната банка за 
обнова и развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
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на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 12 април 1982 година. 

П бр. 167 
12 април 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

' Sergej Kraiglier, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ВЛОГОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОП-
ШТОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕ-

ЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
За влогот на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија во општото зголемување на ка -
питалот на Меѓународната банка за обнова и развој, 
во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат средства 
во вкупен износ од 766,514.800 долари, како против-
вредност од 19,162.870 САД долари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дат во буџетот на федерацијата за одделни години, 
и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1982 година 
— 153,302.960 динари како противвредност од 
3,832.574 САД долари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1983 година 
— 153,302.960 динари како противвредност од 
3,832.574 САД долари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1984 годи/ча 
— 153,302.960 динари како противвредност од 
3,832.574 САД долари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1905 година 
— 153,302.960 динари како противвредност од 
3,832.574 САД долари; 

5) во Буџетот на федерацијата за 1986 година 
— 153,302.960 динари како противвредност од 
3,832.574 САД долари. 

Во случај да се промени курсот на доларот 
спрема динарот, ќе се извршат соодветни приспосо-
б у в а ! ^ на износите на средствата утврдени во бу-
џетите на федерацијата за 1982, 1983, 1984, 1985 и 
1986 година. 

Член 2 
Средствата утврдени во член 1 од овој закон 

можат, по барање на Меѓународната банка за обно-
ва и развој, да се користат во динари или во кон-
вертибилни девизи. 

Член 3 
По барањата на Меѓународната банка за обнова 

и развој, конверзија на динарот врши Народната 
банка на Југославија, врз товар на тековните де-
визни резерви. 

Член 4 
Средствата обезбедени со овој закоч се водат 

ка ј Народната банка на Југославија на посебна 
сметка. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

250. 
Врз основа на член 315-точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југсола-ви-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

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

ОТ СУД 

Се проглалсува Законот за измести и дополнени-
ја на Законот за Сојузниот суд, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 13 април 1982 година. 

П бр. 169 
13 април 1982. година 

Белград 

Претседател 
на , Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СОЈУЗНИОТ СУД 

Член 1 
Во Законот за Сојузниот суд („Службен лист 

ка СФРЈ, бр. 21/74) по член 9 се додава нов член 
9а, кој гласи: 

„Член 9а 
Кога Сојузниот суд одлучува во прв степен, за-

верен препис на одлуката се доставува до органот 
чија одлука е разгледувана, на јазикот на кој од-
луката што е разгледувана е донесена, а до стран-
ката — на јазикот на народот и народноста на Ју -
гославија на кој со својот поднесок покренала пос-
тапка односно дала одговор во врска со покренува-
њето постапка пред Сојузниот суд. 

Заверен препис на одлуката што Сојузниот суд 
ја донел во постапката по редовен или вонреден 
правен лок се доставува до судот односно до другиот 
орган чија одлука е разгледувана, на јазикот на 
кој одлуката што е разгледувана е донесена, а пре-
писот на одлуката наменет за странката, односно 
за друг учесник во постапката — на јазикот на на-
родот и народноста на Југославија со кој се слу-
желб во постапката. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно 
се применуваат и при доставувањето на покани и 
други судски писмена до странките и до другите 
учесници во постапката." 

Член 2 
Во член 11 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако Сојузниот суд покрене постапка за оце-

нување на уставноста- на закон, ќе застане со пос-
тапката до окончувањето на постапката пред ус-
тавниот суд." 

' Член 3 
Во член 12 став 2 се заменува со три нова става, 

кои гласат: 
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„Судиите на Сојузниот суд се избираат на осум 
години, а судиите-поротници на четири години и 
можат да бидат повторно избирани на истата фун-
кција. N 

Претседателот на Сојузниот суд се избира на 
, четири години. 

Претседателот на Сојузниот суд може да биде 
избиран најмногу двапати последовно на истата 
функција." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 4 
Во чл. 18 и 19 зборовите: „лишување од слобо-

да" се заменуваат со зборот: „затвор". 

Член 5 
Член 24 се менува и гласи: 
„Претседателот на Сојузниот суд го претставува 

Сојузниот суд и раководи со неговата работа, а во 
однос на работната заедница и на органите на ра-
ботната заедница ги врши правата, обврските и ов-
ластувањата што ги има функционерот кој раково-
ди со сојузен орган на управата. 

На општа седница на Сојузниот суд, со годи-
шниот распоред на задачите и работите, се опреде-
лува судијата кој во тековната година го заменува 
претседателот на судот во случај .на негова отсут-
ност или спреченост." 

Член 6 
По член 24 се додаваат нови чл. 24а и 246, кои 

гласат: 

„Член 24а . 
Внатрешната организација и систематизацијата 

на задачите и работите во Сојузниот суд се утврду-
ва со општ акт за организацијата и работата и со 
општ акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите во Сојузниот суд. 

Општиот акт за организацијата и работата и 
општиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите во Сојузниот суд ги донесува претседателот 
на Сојузниот суд, во согласност со работното тело 
што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по при-
бавено мислење од работната заедница на Сојузниот 
суд. 

Член 246 
Со општиот акт за организацијата и работата 

на Сојузниот суд се утврдуваат особено: организа-
ционите единици и нивниот делокруг, начинот на 
раководење, програмирање и извршување на зада-
чите и работите, како и овластувањата и одговорно-
стите на работниците во вршењето на задачите и 
работите. 

Со општиот акт за систематизацијата на зада-
чите и работите во Сојузниот суд се утврдуваат 
особено: вкупниот број на работници потребни за 
вршење на задачите и работите, називот и распоре-
дот на задачите и работите по организациони еди-
ници, со опис на работите за секој работник или за 
група работници и со потребните услови за работа 
на односните задачи и работи, бројот на приправни-
ци што се примаат во работен однос и условите за 
прием на приправници. 

Задачите и работите во општиот акт за систе-
матизацијата на задачите и работите во Сојузниот 
суд се групираат според нивниот вид, обем и степен 
на сложеност и според одговорноста и другите усло-
ви за нивното вршење." 

t 
Член 7 * 

Во член 27 став 1 се брише. 

Член 8 
По член 28 се додава нов член 28а, кој гласи: 

„Член 28а 
Оцена за придонесот на работната заедница на 

Сојузниот суд во остварувањето на функциите, за-
дачите и работите на Сојузниот суд дава работното 
тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по 
прибавено мислење од претседателот на Сојузниот 
суд, кој е должен за своето мислење да ј а извести 
работната заедница на Сојузниот суд. 

Ако работната заедница на Сојузниот суд не е 
задоволна со мислењето од став 1 на овој член, мо-
же да побара работното тело што ќе го определи Со-
бранието на СФРЈ да го разгледа спорното праша-
ње." 

Член 9 } 
Во член 29 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Непотрошените средства за материјални тро-

шоци настанати со залагање на работниците, со за-
штеди или на друг начин, можат во целост или де-
лумно да се пренесат во доходот на работната заед-
ница на начинот што ќе го определи Собранието на 
СФРЈ." 

Член 10 4 
Во член 31 зборот: „посебен" се брише. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако со сојузен закон не е определено поинаку, 

Сојузниот суд одлучува во совет од пет судии." 

Член 11 
Член 32 се менува и гласи: 
„Сојузниот суд на општа седница суди во слу-

чаи определени со сојузен закон, дава мислење за 
потребата од донесување, менување или дополнува-
ње на сојузен закон или на друг сојузен пропис, 
одлучува за ставање предлог да се донесе автентич-
но толкување на сојузен закон и за покренување 
постапка за оценување на уставноста или закони-
тоста. 

Сојузниот суд на општа седница ги разгледува 
годишната програма за работа и извештајот за сво-
јата работа и ги разгледува анализите за опште-
ствените односи и појави од интерес за остварување 
на својата функција и предлозите за спречување 
на општествено-опасните и штетни појави и за за-
цврстување на законитоста, на општествената одго-
ворност и на социјалистичкиот морал и извештаите 
што се поднесуваат до Собранието на СФРЈ за при-
менувањето на сојузните закони и за други праша-
ња што се однесуваат на применувањето на сојуз-
ните закони и на работата на Сојузниот суд. 

На општа седница се донесува деловник на Со-
јузниот суд, се именуваат делегати на Сојузниот суд 
за заедничката седница и с е одлучува за други пра-
шања што со статутот или со други самоуправни 
општи акти се ставени во надлежност на ог!штата 
седница. 

Општа седница може да се свика и кога е пот-
ребно да се заземе правно сфаќање за некое правно 
прашање за кое решава некој од советите на Сојуз-
ниот суд. Усвоеното правно сфаќање е задолжител-
но за сите совети на Сојузниот суд и може да биде 
изменето само на општа седница. 

Општата седница ја сочинуваат претседателот 
и сите судии на Сојузниот суд. Општата седница ја 
свикува и со нејзината работа раководи претседа-
телот на Сојузниот суд. За полноважно одлучување 
на општата седница е потребно присуство на на ј -
малку две третини судии, а одлуките се донесуваат 
со мнозинство гласови на сите судии. 

Кога на општа седница се разгледуваат праша-
њата од став 2 на овој член, во работата на седни-
цата учестуваат и судиите-поротници." 
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р Член 12 
Претседателот на Сојузниот суд кој е избран иа 

таа функција според досегашниот Закон за Сојуз-
ниот суд може да биде повторно, избиран на истата 
функција, под условот и на начинот предвиден во 
член 3 од овој закон. 

Избор на претседател на Сојузниот суд од редо-
вите на судиите на Сојузниот суд ќе се изврши нај -
доцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

257. 
Врз основа на члан 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Сојузното јавно обвинителство, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 13 април 1982 година. 

П бр. 170 
13 април 1982 година 

Белград 

Претседател 
на . Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Член 1 
Во Законот за сојузното јавно обвинителство, 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74) по член 10 се 
додава нов член 10а, кој гласи: 

„Член 10а 
Сојузниот јавен обвинител решава за судирот 

на надлежностите меѓу јавните обвинителства од 
териториите на различни републики.44 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: 
„Во процесна, извршна, управна и во други пос-

тапки, сојузниот јавен обвинител вложува правни 
средства заради заштита на уставноста и закони-
тоста пред Сојузниот суд и ги презема дејствијата 
за чие вршење е овластен со сојузен закон." 

Член 3 
Во член 15 се додава став 2, кој гласи: 
.Државните органи, организациите на здружен 

труд и други самоуправни организации и заедници 
се должни на Сојузното јавно обвинителство, по 
негово барање, да му ги достават описите и изве-
стувањата што му се потребни за преземање на деј-
ствијата од негова надлежност." 

Член 4 
Во член 17 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„При именувањето на сојузниот јавен обвини- -

тел и на неговите заменици се води сметка за за-
стапеноста на републиките и на автономните по-
краини." 

Досегашниот став 4 станува став# 5. 

Член 5 
Член 18 -се менува и гласи: 
„Сојузниот јавен обвинител се именува на че-

тири години. 
Сојузниот јавен обвинител може да биде име-

нуван најмногу двапати последовно на истата фун-
кција. 

Замениците на сојузниот јавен обвинител се 
именуваат на осум години и по истекот на тоа 
време можат да бидат повторно именувани на ис-
тата функција." 

Член 6 
Во член 22 зборовите: „лишување од слобода" 

се заменуваат со зборот: „затвор". 

Член 7 
Во член 26 став 1 се менува и гласи: 
„Сојузниот јавен обвинител го претставува СО-

ЈУЗНОТО јавно обвинителство, раководи во неговата 
работа, а во односот спрема работната заедница и 
спрема органите на работната заедница ги врши 
правата, обврските и овластувањата што ги има 
функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата." 

Член 8 
Член 29 се менува и гласи: 
„Внатрешната организација и систематизацијата 

на задачите и работите во Сојузното јавно обвини-
телство се утврдуваат со општиот акт за организа-
цијата и работата и со општиот акт за систематиза-
цијата ка задачите и работите во Сојузното јавно 
обвинителство. 

Општиот акт за организацијата и работата и 
општиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите во Сојузното јавно обвинителство ги донесу-
ва сојузниот јавен обвинителство согласност со ра-
ботното тело што ќе го определи Собранието на 
СФРЈ, по прибавено мислење од работната заед-
ница." 

Член 9 
По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи: 

„Член 29а 
Со општиот акт за организацијата и работата 

на Сојузното јавно обвинителство се утврдуваат 
особено: организационите единици и нивниот де-
локруг, начинот на раководење, програмирање и 
извршување на задачите и работите, како и овла-
стувањата и одговорностите на работниците во вр-
шењето на задачите и работите. 
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Со општиот акт за систематизацијата на зада-
чите и работите во Сој уз ного јавно обвинителство 
се утврдуваат особено: вкупниот број на работни-
ците потребни за вршење на задачите и работите, 
називот и распоредот на задачите и работите по ор-
ганизациони единици со оние на работите за секој 
работник или за група работници и со потребните 
услови за работа на односните задачи и работи, бро-
јот на [приправниците што се примаат во работен 
однос и условите за прием на приправници. 

Задачите и работите во општиот акт за систе-
матизацијата на задачите и работите се групираат 
според нивниот вид, обем и степен на сложено-
ста, според одговорноста и другите услови за нивно 
вршење." 

Член 10 
По член 30 се додава нов член ЗОа, кој гласи: 

„Член ЗОа 
Оцена за придонесот на работната заедница на 

Сојузното јавно обвинителство во остварувањето на 
функциите, задачите и работите на Сојузното јавно 
обвинителство дава работното тело што ќе го опре-
дели Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење 
од сојузниот јавен обвинител, кој е должен за сво-
ето мислење да ја извести работната заедница на 
Сојузното јавно обвинителство. 

Ако работната заедница на Сојузното јавно об-
винителство не е задоволна со мислењето од став 
1 на овој член, може да побара работното тело што 
ќе го определи Собранието на СФРЈ да го разгле-
да спорното прашање." 

Член 11 
Во член 31 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Непотрошените средства за материјални тро-

шоци настанати од залагање на работниците, 
со штедење или на друг начин, во целост или делу-
мно можат да се пренесат во доходот на работната 
заедница, на начинот што ќе го определи Собрани-
ето на СФРЈ." 

Член 12 
На сојузниот јавен обвинител кој, до денот на 

влегувањето во сила на овој закон, на таа функција 
поминал повеќе од четири години, мандатот му трае 
до истекот на времето на кое е именуван и не може 
повторно да биде именуван на истата функција. 

На сојузниот јавен обвинител кој, до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, на таа функци-
ја поминал помалку од четири години, мандатот му 
истекува со истекот на четири години од денот на 
именувањето и може да биде именуван уште еднаш 
на истата функција." 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето ЕО „Службен лист на СФРЈ". 

258. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО 

ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Сојузното јавно правобранителство, 

што го усвои Собранието н^ СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 13 април 1982 година. 

П бр. 171 
13 април 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
fjA ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СОЈУЗНОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
Член 1 

Во Законот за Сојузното јавно правобранител-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) во член 7 
по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

,,Сојузното јавно правобранителство може во 
спорови од имотноправни односи со трети лица да 
ги застапува пред судовите и другите органи во 
земјата: установите и организациите што ги осно-
вала федерацијата за вршење на работи од интерес 
за остварувањето на функциите на федерацијата, 
општествено-политичките организации, интересни-
те заедници и сојузите на интересните заедници 
во федерацијата, ако тие го овластат за тоа." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 8 зборовите: „за инвестициона изград-

ба, кредит и гаранција, како и за купопродажба на 
недвижности'' се заменуваат со зборовите: „опреде-
лени со сојузен закон", а зборовите: „сојузните 
фондови" — со зборовите: „фондовите на федера-
цијата". 

Член 3 
Во член 10 став 1 по зборовите: „или дека тре-

ба" се додаваат зборовите: „или не треба". 
Во став 2 зборовите: „100.000 динари" се за-

менуваат со зборовите: „1,000.000 динари". 

Член 4 
Во член 16 ст. 1 и 2 се заменуваат со нов став 

1, кој гласи: 
„Сојузниот јавен правобранител го претставува 

Сојузното јавно правобранителство и раководи 
со неговата работа, а во однос на работната заедни-
ца и на органите на работната заедница ги врши 
правата, обврските и овластувањата што ги има 
функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата." 

Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 5 
Член 19 се менува и гласи: 
„Сојузниот јавен правобранител се именува на 

четири години. 
Сојузниот јавен правобранител може да биде 

именуван најмногу двапати последовно на истата 
функција. 
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Замениците на сојузниот јавен правобранител 
се именуваат на осум години и по истекот на тоа 
време можат да бидат повторно именувани на иста-
та функција." 

Член 6 
Во член 20 зборовите: „кој положил ^правосуден 

испит" се бришат. 

Член 7 
По член 22 се додава нов член 22а, кој гласи: 

„22а 
„Сојузниот јавен правобранител или неговиот 

заменик ќе биде разрешен од должноста пред ис-
текот на времето за кое е именуван: ако самиот по-
бара да биде разрешен, ако за кривичното дело би-
де осуден на безусловна казна затвор, ако се утвр-
ди дека извршил потешка повреда на должноста 
односно на угледот на функцијата што ја врши, 
ако врз основа на мислење на надлежната здрав-
ствена установа се утврди дека трајно ја загубил 
работната способност за вршење на оваа функција 
или ако се утврди дека морално-политички е непо-
добен за вршење на оваа функција." 

Член 8 
По член 23 се додава нов член 23а кој гласи: 

„23а 
„Во Сојузното јавно правобранителство постои 

секретар кој му помага на сојузниот јавен право-
бранител во работите на управата. « 

Сојузниот јавен правобранител може да го пре-
несе врз секретарот вршењето на определени ра-
боти на управата. 

За ^секретар на Сојузното јавно правобрани-
ѓ телство може да биде поставен дипломиран прав-
FrH3ax кој има положен правосуден испит и потребно 

искуство." 
Член 9 

Во член 24 зборот: „старешина" се заменува со 
зборот: „функционер". 

Член 10 
Член 25 се брише. 

Член 11 
Член 26 се менува и гласи: 
„Внатрешната организација' и систематизација-

та на задачите и работите во Сојузното јавно пра-
вобранителство се утврдува со општиот акт за орга-
низацијата и работата и со општиот акт за система-
тизацијата на задачите и .работите во Сојузното 
јавно правобранителство. 

Општиот акт за организацијата и работата и 
општиот акт за систематизацијата на задачите и 
работите во Сојузното јавно правобранителство ги 
донесува сојузниот јавен правобранител во соглас-
ност со работното тело што ќе го определи Собра-
нието на СФРЈ, по прибавено мислење од работна-
та заедница." 

Член 12 
По член 26 се додаваат нови чл. 26а, 266 и 26в, 

кои гласат: 

„ Член 26а 
Со ^општиот акт за организацијата и работата 

на Сојузното јавно правобранителство се утврду-
ваат особено: организационите единици, нивниот 
делокруг, начинот на раководење, програмирање и 
извршување на задачите и работите, како и овлас-, 
тувањата и одговорностите на работниците во вр-
шењето на задачите и работите. 

Со општиот акт за систематизацијата на зада-
чите и работите во Сојузното јавно правобранител-
ство се утврдуваат особено: вкупниот број на работ-
ници потребни за вршење на задачите и работите, 
називот и распоредот на работите по организациони 
единици со опис на работите за секој работник или 
група работници и со потребните услови за работа 
на односните задачи и работи, бројот на приправни-
ци што се примаат во работен однос и условите за 
прием на приправници. 

Задачите и работите во општиот акт за систе-
матизацијата на задачите и работите се групираат 
според нивниот вид, обем и степен на сложеност, 
според одговорноста и другите услови за нивното 
вршење. 

Член 266 
Оцена за придонесот на работната заедница на 

Сојузното јавео правобранителство во остварува-
њето на функциите, задачите и работите на Сојуз-
ното јавно правобранителство дава работата тело 
што ќе го определи Собранието на СФРЈ, ио при-
бавено мислење од сојузниот јавен правобранител, 
кој е должен за своето мислење да ја извести ра-
ботната заедница. 

Ако работната заедница на Сојузното јавно пра-
вобранителство не е задоволна со мислењето од 
став 1 на овој член, може да побара од работното те-
ло што ќе го определи Собранието на СФРЈ да го 
разгледува спорното прашање. 

Член 26в 
Членови на работната заедница на Сојузното 

јавно правобранителство се и сојузниот јавен 
правобранител и неговите заменици. Тие ги оствару-
ваат, во својството на член на работната заедница, 
самоуправните права, обврски и одговорности, ос-
вен оние права, обврски и одговорности за кои со 
сојузен закон е определено да ги остваруваат на 
друг начин." 

Член 13 
Во член 27 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Непотрошените средства за материјални тро-

шоци настанати со залагање на работниците, со 
заштеди или на друг начин, можат во целост или 
делумно да се пренесат во доходот на работната 
заедница, на начин што ќе го определи Собранието 
на СФРЈ." 

Член 14 
Во член 30 зборовите: „Врховниот командант на 

вооружените сили" се заменуваат со зборот: „Прет-
седателството". 

Член 15 
На Сојузниот јавен правобранител кој до денот 

на влегувањето во сила на овој закон на таа фун-
кција поминал повеќе од четири години, мандатот 
му трае до истекот на времето на кое е именуван и 
не може повторно да биде именуван на истата фун-
кциј а. 

На Сојузниот јавен правобранител кој до денот 
на влегувањето во сила на овој закон на таа фун-
кција поминал помалку од четири години, мандатот 
му истекува со истекот на четири години од денот 
на именувањето и може да биде именувани уште ед-
наш на истата функција. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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259. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО 
КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за прекршоците со кои се повредуваат сојуз-
ните прописи, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 
година. 

П бр. 172 
13 април 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШО-
ЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ 

ПРОПИСИ 

Член 1 
Во Законот за прекршоците со кои се повреду-

ваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77) во член 64 по став -1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Сојузниот совет за прекршоци зазема начелни 
ставови за правните прашања заради единствено 
применувале на прописите за прекршоците за кои 
постапка водат сојузните органи, ги следи појавите 
и проблемите во областа на прекршоците од својата 
надлежност и за тоа ги известува Сојузниот извр-
шен совет и другите надлежни сојузни органи и 
дава иницијативи за донесување и за измена на со-
јузните прописи." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 76 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Одредбите на Законот за основите на системот 

на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата, што се однесуваат 
на ставањето на располагање по разрешувањето ка 
функционерите кои раководат со сојузните органи 
на управата и со соузните организации и на нив-
ните заменици, како и на раководните работници во 
тие органи и организации што ги поставува Сојуз-
ниот извршен совет, се применуваат на претседате-
лот и на постојаните членови на Сојузниот совет за 
прекршоци." 

Член 3 
Во член 77 по став 2 се додаваат четири нови 

става, кои гласат: 

„Сојузниот совет за прекршоци, на седница на 
постојаните членови ги врши работите од член 64 
став 2 на овој закон и донесува деловник за својата 
работа, ја разгледува програмата за работа и из-
вештајот за работа. 

Седницата од став*3 на овој член ја свикува 
и со нејзината работа раководи претседателот на 
Сојузниот совет за прекршоци. За полноважно од-
лучување на седницата на Сојузниот совет за пре-
кршоци е потребно присуство најмалку на две тре-
тини од постојаните членови, а одлука се донесува 
со мнозинство на гласовите на" сите постојани чле-
нови. 

Усвоените начелни ставови се задолжителни за 
сите совети на Сојузниот совет за прекршоци и мо-
жат да бидат изменети само на седница. 

Кога на седница на Сојузниот совет за прекр-
шоци се разгледува програмата за работа, извешта-
јот за работа или други значајни прашања од над-
лежноста на Сојузниот совет за прекршоци, во ра-
ботата на седницата учествуваат и повремените 
членови." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

260. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-
НИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА СА-

МОУПРАВУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 
1982 година. 

П бр. 173 
13 априч 1D82 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. р* 
* Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗЛ 
СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 1 » 
Во Законот за Сојузниот општествен правобра-

нител на самоуправувањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3G/75), во член 2 по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„Функцијата заштита на самоуправните права 
на работните луѓе и на општествената сопственост 
Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
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вувањето ја врши и во поглед на актите и дејстви-
јата на работните заедници на сојузните органи, на 
самоуправните организации и на заедниците од став 
2 на овој член." 

Член 2 
Во член 8 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Државните органи, организациите на здружен 

труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци се должни на Сојузниот општествен правобра-
нител на самоуправувањето, по негово барање, да 
му ги достават известувањата и податоците од став 
2 на овој член." 

Член 3 
Во член 13 став 1 зборовите: „за време од осум 

години" се заменуваат со збировите: „за време од 
четири години". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
>,Сојузниот општествен правобранител на са-

моуправувањето може да биде именуван најмногу 
двапати на истата функција." 

Досега,итниот став 2 станува став 3. 

Член 4 
Во член 16 став 1 зборовите: „казната лишува-

ње од слобода" се заменуваат со зборовите: „безус-
ловната казна затвор". 

Член 5 
Во член 18 став 1 зборовите: „и помошници" се 

бришат. 
Во став 3 зборовите: „и помошникот" се бришат, 

а зборот: „вршат" се заменува со зборот: „врши". 
Во став 4 по зборовите: „на сојузниот опште-

ствен правобранител на самоуправувањето" се става 
точка, а текстот до крајот се брише. 

Член 6 
Член 19 се брише. 

Член 7 
Во член 20 став 1 се брише. 

Член 8 
По член 20 се додаваат нови чл. 20а, 206 и 20в 

кои гласат: * 

„Член 20а 
Сојузниот општествен •правобранител на само-

управувањето во односот спрема работната заедни-
ца и спрема органите на работната заедница ги вр-
ши правата, обврските и овластувањата што ги има 
функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата. 

За спорните прашања за кои, во согласност со 
законот решаваат работниците или советот на ра-
ботната заедница, како и за прашањата за кои на 
решението на Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето може да се изјави жалба, 
жалбата се поднесува до работното тело што ќе го 
определи Собранието на СФРЈ. 

Член 206 
Внатрешната организација и систематизацијата 

на задачите и работите на Сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето се утврдува со 
општиот акт за организацијата и работата и со 
општиот акт за систематизацијата на задачите и 
работите на Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето. 

Општиот акт за организацијата и работата и 
општиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите ги донесува сојузниот општествен правобра-

нител на самоуправувањето, во согласност со телото 
што ќе го определи Собранието на СФРЈ, гео приба-
вено мислење од'работната заедница. 

Член 20в 
Со општиот акт за организацијата и работата 

на Сојузниот општествен [правобранител на самоуп-
равувањето се утврдуваат особено: организационите 
единици и нивниот делокруг, начинот на раководе-
ње, програмирање и извршување на задачите и 
работите, како и овластувањата и одговорностите 
на работниците во вршењето на задачите и рабо-
тите. 

Со општиот-акт за систематизацијата на зада-
чите и работите на Сојузниот општествен правобра-
нител на самоуправувањето се утврдуваат особено • 
вкупниот број работници потребни за вршење на 
задачите и работите, називот и распоредот на рабо-
тите по организациони единици, со опис на работите 
за секој работник или за група работници и со ус-
ловите потребни за работа на односните задачи и 
работи, бројот на приправници што се примаат во 
работен однос и условите за прием на приправници. 

Задачите и работите во општиот акт за систе-
матизацијата'се групираат според нивниот вид, обем 
и степен на сложеност, според одговорноста и дру-
гите услови за нивно вршење." 

Член 9 
Во член 21 став 3 по зборовите: „да го пренесе 

вршењето" се додаваат зборовите: „на определени", 
а по зборовите: „работи на управата" запирката и 
текстот, до крајот се бришат. 

Член 10 
Чл. 22 и 23 се бришат. 

Член 11 
Во член 24 по зборовите: „во работата на работ-

ниците" зборовите: „на работните места од член 20 
став 1 и член 21 на овој закон, како" се бришат. 

Член 12 $ 
По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 

„Член 24а 
Оцена за придонесот на работната заедница на 

Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето во остварувањето на функциите, задачите 
и работите на Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето дава работното тело што ќе 
го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено 
мислење од сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето, кој е должен за своето мислење 
да ја извести работната заедница. 

Ако работната заедница на Сојузниот општес-
твен правобранител на самоуправувањето не е задо-
волна со мислењето од став 1 на овој член, може да 
побара работното тело што ќе го определи Собра-
нието на СФРЈ да го разгледа спорното прашање." 

Член 13 
Во член 26 се додава но® став 2\ кој глас«: 
„^потрошените средства за материјални тро-

шоци настанати со залагање на работниците, со 
заштеда или на друг начин можат во целост или де-
лумно да се пренесат во доходот на работната заед-
ница на начин што ќе го определи Собранието на 
СФРЈ." 

Член 14 
На сојузниот општествен правобранител на са-

моуправувањето и на замениците кои, до денот на 
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влегувањето на овој закон во сила, н:а таа функција 
поминале повеќе од четири години, мандатот им 
трае до истекот на ^времето на кое се именувани и 
не можат повторно да бидат именувани на истата 
функција. 

На сојузниот општествен правобранител на са-
моуправувањето и на замениците кои, до денот на 
влегувањето на овој закон во* сила, на таа функција 
поминале помалку од четири години, мандатот им 
истекува со истекот на четири години од денот на 
именувањето и можат да бидат именувани уште ед-
наш на истата функција. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

261. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕС-
ТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРА-

ВУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за општествениот правобранител на са-
моуправувањето, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 
година 

П бр. 174 
13 април 1982 година 

Белград 
Претседател / 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА СА-

МОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за општествениот правобранител на 

самоуправувањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/75) во член 4 ста© 1 по зборовите: „на органите 
на управувањето" се додаваат запирка и зббровите: 
„односно собир на работниците", а по зборовите: 
„на овластениот орган" се додаваат запирка, и зборо-
вите: „односно собир на работниците". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако мислењето од став 2 на овој член не биде 

доставено по истекот на рокот од 15 дена од поба-
раното мислење, општествениот правобранител на 
самоуправувањето може самиот да ја свика седни-* 
дата од став 1 на овој член." 

Член 2 
Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Кога е поднесено барањето од став 1 на овој 

член, актот или дејствието не можат да се извршат 

до донесувањето на одлука на надлежниот орган, 
односно на друг надлежен орган по поднесеното 
барање." 

Член 3 
Во член 10 став 1 по зборовите: „во самоуправ-

но здружениот труд" запирката и текстот до кра-
јот на тој став се бришат. 

Став 2 се брише. 

Член 4 
Во член 13 став 3 зборовите: „за територијата 

на една или повеќе општини, односно за територи-
јата на заедница на општини како општествено-по- ' 
литичка заедница" се заменуваат со зборовите: „за 
определена територија во републиката односно во 
автономната покраина". 

Член 5 
Член 22 се брише. 

Член 6 
Во член 2ф зборовите: „казната лишување од 

слобода" се заменуваат со зборовите: „безусловната 
казна затвор". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

262. 
Врз основа на член "315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
Советот на федерацијата, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 
април 1982 година. 

П бр. 175 
13 април 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за Советот на федерацијата („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 56/74) во член 1 зборовите: 
„Претседателот на Републиката или" се бришат. 

Член 2 
Во Член 3 став 4 се менува и гласи: 
„Членовите на Советот на федерацијата се из-

бираат на време од четири години и можат да бидат 
повторно избирани." 
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* Член 3 . 
Во член 4 по зборовите: „правосудните органи" 

запирката и текстот до крајот се бришат. 

Член 4 
Член 5 се менува и гласи: 
„Седница на Советот на федерацијата свикува 

Претседателството на СФРЈ. 
Претседателот на Претседателството^ на СФРЈ 

или членот на Претседателството на СФРЈ што ќе 
го определи Претседателството на СФРЈ и претсе-
дава на седницата на Советот на Федерацијата." 

Член 5 
Во член 6 став 1 зборовите: „Претседателот Eta 

Републиката или Претседателството на СФРЈ" се 
заменуваат со зборовите: .„Претседателството на 
СФРЈ може". 

Во став 2 зборовите: „Претседателот на Репуб-
ликата" се бришат. 

Член 6 
Во член 8 зборовите: „Претседателот на Репуб-

ликата" се бришат. 

Член 7 * 
Во член 10 став 2 зборовите: „надомест на тро-

шоците во врска со вршењето на својата функција 
и на" се бришат. 

Член 8 
На членовите на Советот на федерацијата из-

брани до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, мандатот им трае до истекот на времето на кое 
се избрани. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден С'Ц денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

263. 
Врз основа на члеен 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Репу лика Југославија, 
Претседателството ка Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
извршување на Буџетот „ на федерацијата за 1982 

* година, што го усвои Собранието иа СФРЈ на седни-
цата на Сојузниот собор од 13 април 1932 година 

П бр. 163 
13 април 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Буџетот на феде-

рацијата ^а 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 72/81) во член 11 став 2 се заменува со нови ст. 
2 и 3, кои гласат: 

„Средствата за нестопански инвестиции што се 
утврдени во Буџетот на федерацијата за 1982 година 
и распоредени на одделни сојузни органи, можат дз 
се користат во случаите во кои е тоа неопходно,, 
пред донесувањето на проекцијата на нестоланеките 
инвестиции на с о ј у з и в е органи за периодот од 1981 
до 1985 година и на законот што ќе биде д о н е с у за 
секоја инвестиција посебно, чија реализација трае 
подолго од една година. -

Неопходноста да се користат средствата од став 
1 на овој член пред донесувањето на актот од тој 
став, со кои располагаат Претседателството на 
СФРЈ и Собранието на СФРЈ, ја утврдуваат работ-
ните тела на тие органи, а за другите сојузни органи 
и организации и Сојузниот извршен совет." 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6. 

Член 2 
Овој закон влегува со сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

264. 
Врз основа на чл. 279 став 1 и член 281 став 1 

точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и член 11 од Законот, за из-
вршувања на Буџетот на федерацијата за 1982 го-
дина, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 13 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕ-
СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУ-

ЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА* 

Член 1 
Средствата за нестопански инвестиции утврде-

ни во Буџетот на федерацијата за 1982 година во 
износ од 1.7^0,607.555 динари се распоредуваат на 
следните корисници: , 

РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ ЗА 1982 ГОДИНА 

Ред. 
бр. 

КОРИСНИК Извршено 
во динари 

1 2 3 

1. Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југосла-
вија 

С л у ж б а з а р е п р е з е н т а т и в -
н и о б ј е к т и 

— поправка и адартација на Ста-
риот двор 106,029.000 
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2. Сојузен секретаријат за надвореш-
ни работи 

—. финансирање на инвестиционите 
вложувала на Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи 

— уредување на земјиштето за ам-
басадата на Кувајт во Белград 

— уредување на земјиштето за ам-
басадата на Ирак во Белград 

96,390.000 

13,012.650 

36,628.200 

внатреш-

96,390.000 

3. Сојузен секретаријат за 
ни работи 

— финансирање на модернизацијата 
на Службата за вршење на вна-
трешните работи од надлежност 
на федерацијата 

4. Сојузен секретаријат за информа-
ции 

Р а д и о Ј у г о с л а в и ј а 

— финансирање на Програмата за 
изградба и модернизација на 
техничката база на Радио Југос-
лавија во периодот од 1981 до 
1990 година 57,834.000 

„Т а н ј у г" 

— финансирање на делот од Про-
грамата за модернизација на тех-
ничката база и изградба на но-
вата зграда на Новинската аген-
ција „Танјуг" во периодот од 
1978 до 1982 година t 

5. Сојузен комитет за земјоделство 

— 'финансирање на инвестиционите 
работи во долината на реката 
Бели Дрим 

6. Сојузен комитет за сообраќај и 
врски 

53,014.000 

77,112.000 
* 

У с т а н о в а з а о д р ж у в а њ е 
н а п о м о р с к и т е п л о в н и п а -
т и ш т а 

— финансирање на модернизаци-
јата на Установата за одржува-
ње на поморските пловни пати-
шта 6,940.080 

У с т а н о в а з а о д р ж у в а њ е 
н а в н а т р е ш н и т е п л о в н и 
п а т и ш т а 

— финансирање на Програмата на 
третата етапа на инвестициони-
те работи и набавката на опрема 
и технички средства за регула-
ција на Дунав од Белград до Ју -
гословенско-унгарската граница 48,195.000 

С о ј у з н а у п р а в а з а к о н -
т р о л а н а л е т а њ е т о 

— финансирање на интеграцијата и 
модернизацијата на заедничките 
служби за водење на цивилни и 
воени воздухоплови во периодот 
од 1977 до 1981 година 592,680.000 

7. Сојузна управа за царини 

— финансирање на модернизација-
та на царинската служба 113,740.200 

8. Сојузен завод за статистика 
— замена на сметачот 62,390.000 

9. Сојузен завод за патенти 
— учество во изградбата на дело-

вен простор ' 7,711.200 

10. Сојузен завод за мери и скапоцени 
метали 
— довршување на зградата на Кон-

тролномерниот центар во Риека 6,458.130 

11. Архив на Југославија 
— поправка и адаптација на делов-

ната зграда на Архивот на Ју -
гославија 963.900 

? 

12. Сервис за давање услуги за потре-
бите за репрезентација на сојузните 
органи 

4— Отплата на ануитетите 22,169.700 
— набавка на опрема 1,927.800 

Л о в и о-ш у м с к о г а з д и н с т в о 
„Ј е л е н" 
— набавка на опрема и изградба на 

жичена ограда 10,000.000 

13. Сервис за административни и смет-
ковни работи 
— замена на опремата за печатни-

цата 4,819.500 

14. Авто-сервис на сојузните органи 
— адаптација на деловната зграда 711.120 

15. Станбена изградба на сојузните ор-
гани и организации 289,170.000 

16. Нераспоредени средства бб,322.575 

Вкупно: 1.730,607.555 

Член 2 
Средствата за станбена изградба на позицијата 

15 од оваа одлука ќе се користат врз основа на до-
говор на надлежните работни тела на Претседател-
ството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ и на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет ќе ги распореди не-

распоредените средства во износ од 26,322.575 дина-
ри за непредвидените и недоволно предвидените 
расходи за нестопански инвестиции од член 1 на 
оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ'' . 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 550 
13 април 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието и СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевић-Арнесен, е. р. 

265. 
Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за 

организацијата и делокругот на службите на Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
74/80), Претседателството на СФРЈ на седницата од 
24 март 1982 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СФРЈ 

Се разрешува од должноста генерален секретар 
на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија Иван Долничар, со 
15 април 1982 година. 

Бр. 0 - 8 
24 март 1982 година 

Белград 
Претседателство на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 
Претседател, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за 
организацијата и делокругот на службите на Прет-
седалството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
74/80), Претседателството на СФРЈ на седницата од 
2^ март 1982 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ 

За генерален секретар на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија се именува Вуко Драгашевић:, досегашен член 
на Сојузниот извршен совет, со 15 мај 1982 година. 

Бр. 0 -9 
24 март 1982 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Sergej Kraigher, е. p. 

267. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за на-

доместите на личните доходи и другите примања 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седни-
цата од 13 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ 
НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
кои надомест на личниот доход во постојан месе-
чен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ се 
усогласува за 12%. 

2. Делегатите во Собранието на СФРЈ избрани 
во 1982 година имаат право на усогласување на на-
доместот на личниот доход од точка 1 на оваа од-
лука од денот кога почнале да остваруваат надо-
мест на личниот доход во постојан месечен износ 
во Собранието на СФРЈ. 

На делегатот кој остварува надомест на лич-
ниот доход во постојан мсечен износ >во Собранието 
на СФРЈ, а чиј личен доход односно надомест на 
личниот доход, пред изборот за делегат е усогла-
сен од 1 јануари 1982 година во процент по гол ерл 
од 12, или надоместот на личниот доход на делега-
тот е утврден врз основа на личниот доход што го 
остварил во организација на здружен труд врз ос-
нова на остварените резултати на трудот, нема да 
му се врши усогласување на надоместот на лични-
от доход. 

На делегатот чиј личен доход односно надомест 
на личниот доход во постојан месечен износ пред 
изборот за делегат му е усогласен од 1 јануари 1982 
година во процент помал од 12, ќе му се изврши 
усогласување за утврдената разлика до 12%. 

3. Право на усогласување на надоместот на ли-
чниот доход од 1 јануари 1982 година до истекот 
на мандатот имаат делегатите во Собранието на 
СФРЈ избрани во 1978 година, ако надомест на ли-
чниот доход во постојан месечен износ остваруваат 
во Собранието на СФРЈ. 

Право на усогласувањето од точка 1 на оваа од-
лука имаат и делегатите и функционерите што ос-
тваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ 
според Законот за работата и правата на делегати-
те во Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и на функционерите во фе-
дерацијата на кои им престанала функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/67 и 34/77). 

4. Усогласување на надоместот на личниот до-
ход од точ. 1 до З.на оваа одлука ќе се изврши од 
1 јануари 1982 година, а надоместот на личниот до-
ход ќе се исплати на товар на наменските средства 
на Собранието на СФРЈ. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето' во „Службен лист на 
С ^ Р Ј " . 

Бр. 120-30/82-013 
13 април 1982 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговић, е. р. 
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268. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот зп 

личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за надомести-
те на личните доходи на делегатите во Собранието 
на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 
16/77 и 62/79), Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 13 април 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните дохо-
ди на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ се усогласува за 12°/о и се 
утврдува во износ од 8.219 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на "оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1982 година, а ќе се извр-
ши на товар на наменските средства на органот во 
кој функционерот го остварува личниот доход. 

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

Бр. 120-31/82-013 
13 април 1982 година 

Белград 

Административна комисија ка Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговић, е. p. 

269. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-

ќање посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки .(„Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД,ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБ-
НА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНО-
ТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА 
ИНТЕРВЕНТНИОТ УВОЗ НА 147.000 ТОНИ ВАРО-

ВЕН АМОНИУМНИТРАТ 

1. На увозот на 147.000 тони варовен амониум-
нитрат (КАМ) сд тар. број 31.02/8а од Царинската 
тарифа, нема да се плаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на увезените 
стоки, пропишана со Одлуката за определување на 
стоките за кои се плаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на увезените 
стоки во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/81). * 

2. Оваа одлука се применува нг$ увозот од 1 ја -
нуари до 31 декември 1932 година. 

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

Е. п. бр. 111 
8 април 1982 година 

, Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

270. 
Врз основа на член 10 од Законот за посебните 

услови за давање кредити за инвестиции („Служ-
б е н лист на СФРЈ", бр. 62/79, 59/81 и 13/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕН 
НОТО УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИ 

1. Корисниците на општествени средства што 
го водат книговодството според Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81 
и 34/81) износот на сопственото учество за финан-
сирање на инвестиција што претставува основ-
ни средства го утврдуваат на образецот СУ — Пре-
сметка на сопственото учество за финансирање на 
инвестиција со состојба на 19-- година 
(во натамошниот текст: образецот СУ), што е отпеча-
тен кон оваа одлука и претставува нејзин соста-
вен дел. 

Корисниците на општествени средства, освен 
корисниците на општествени средства од став 1 на 
оваа точка, износот на сопственото учество го ут-
врдуваат на образецот СУ, со тоа што во колона 3 
на тој образец ги внесуваат соодветните броеви на 
контото, односно на групата конта од контниот план 
според кој го водат своето книговодство, а според 
називот на позициите од колона 2 на образецот СУ. 

2. Образецот СУ се пополнува врз основа на 
книговодствените податоци и податоците содржани 
во исправите со кои се докажува обезбедувањето на 
сопственото учество, на начин што е пропишан во 
забелешката на тој образец. 

Износот на сопствените средства што се обез-
бедени до денот на поднесувањето на барањето за 
кредит до банката, односно до друг корисник на 
општествени средства се утврдува врз основа на по-
датоците од завршната сметка за претходната го-
дина, а во случај на статусна промена што му прет-
ходи на поднесувањето на барањето за кредит — од 
почетниот биланс искажан во образецот Биланс на 
состојбата на 19 година. Корисникот 
на општествени средства може образецот СУ да го 
состави Брз основа на состојбата искажана во кни-
говодството последниот ден во месецот што му прет-
ходи на составувањето на тој образец, ако таа сос-
тојба битно се променила во однос на состојбата 
искажана во завршната сметка, односно во почет-

ниот биланс. 
Износот на сопствените средства што можат до 

се користат за финансирање на инвестиции се ут-
врдува како разлика помеѓу вкупниот износ на из-
ворите на средствата утврден во редниот број 8 и 
вкупниот износ на средствата утврден во ред. бо. 20 
на образецот СУ, зголемена за износот во ред. бр. 22 
и 23, а намалена за износот утврден во ред. бр. 25 
на тој образец. 

3. Обезбедувањето сопствено учество за финан-
сирање на инвестиција што претставува објекти и 
опрема за заедничка потрошувачка се врши со из-
двојување на средства на посебна сметка на корис-
никот на општествени средства ка ј Службата на 
<6 штественото книговодство. 

4. На начинот од точ. 2 и 3 на оваа одлука ко-
рисникот на општествени средства го утврдува соп-
ственото учество и кога поднесува барање до бан-
ката за добивање гаранција врз основа на инвести-
цииве од член 1 став 3 на Законот за посебните ус-
лови за давање кредити за инвестиции. 
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5. Кон барањето^што го поднесува до банката, 
односно до друг корисник на општествени средства 
за добивање кредит за инвестиција, односно гаран-
ција врз основа на инвестиција, корисникот на оп-
штествени средства прилага и доказ за обезбеду-
вање на сопствено учество, и тоа: 

1) за инвестиција што претставува основно сред-
ство — пресметка на образецот СУ; 

2) за инвестиција што претставува средства за 
заедничка потрошувачка — потврда од Службата 
на општественото книговодство дека за таа намена 
парични средства се издвоени на посебна сметка 
на корисникот на општествени средства ка ј таа 
служба. 

6. Со денот на влегувањето во сила ца оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 

утврдување на сопственото учество на корисниците 
на општествени средства за финансирање на ин-
вестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 1 /80), 

7. Оваа одлука влегуваа во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

\ СФРЈ". 

Е.п. бр. 112 
8 април 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. p. 

* Образец СУ 

(Фирма, односно назив на корисни-
кот на општествени средства) 

П Р Е С М Е Т К А 
ПА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈА, 

со состојба на 19 година 

Назив на инвестицијата: 
Рок за завршување на инвестицијата: — 

Реден П о з и ц и ј а Број на контото односно на Износ 
број * групата конта на динари 

I . И З В О Р И Н А С Р Е Д С Т В А 

1 Трајни извори на деловни средства ' 90 
2 Долгорочно здружени и вложени средства 266, 267 и 91 
3 Долгорочни кредити 92, 263 и 272 
4 Краткорочни! кредити 93, 262, 264 и 271 
5 Краткорочно здружени и вложени средства 94 и 265 
6 Фонд за унапредување на материјалната осно-

ва на трудот 965 
7 Разграничени курсни разлики врз основа на дел од конто 293 минус дел од 

побарувања за пласмани во странска валута конто 193 
8 Вкупно (ред. бр. 1 до 7) 

И. СРЕДСТВА 

9 Основни средства во употреба по сегашната 
вредност 

10 Основни средства во подготовка 
11 Трајно неупотребливи основни средства 
12 Запрени инвестиции 
13 Сомнителни и спорни побарувања 
14 Непокриена и покриена загуба 
15 Долгорочни пласмани 
16 Краткорочни пласмани 
17 Разграничени курсни разлики врз основа на 

задолжувања во странска валута 
18 Залихи на суровини и материјали, ситен инвен-

тар и амбалажа 
19 Производство и залихи на производи и CTOI^J 

20 Вкупно (ред. бр. 9 до 19) 

00 минус 02 
01 без конто 010 
090 минус 091 
092 
093 минус 094 
095 до 097 
ОЗ, 04, 163 164, 1бб, 167, 172 и 173 
15, 162, 165 и 171 
дел од конто 19$ минус д'гл 
од конто 293 

31, 35 и 36 
60, 63 и бб 

21 Остаток на изворите на средствата (реден број 
8 минус реден број 20) 

22 Износ на амортизацијата 
23 Износ на пласманите што втасуваат за наплата 
24 Вкупно (ред. бр. 21 до 23) 
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1 2 3 4 

25 Обврски што втасуваат за плаќање за други 
потреби; 
1) за плаќање на други инвестиции во основни 

средства 
2) за долгорочни пласмани 
3) за краткорочни пласмани 
4) за отплата на долгорочни и краткорочни 

кредити 
Вкупно (реден број 25) 

26 Неангажирани сопствени средства (реден број 
24 минус реден број 25) 

27 Средства што ез обезбедуваат од други извори: 
1) врз основа на самоуправна спогодба за здру-

жување на труд и средства 
2) пренесени средства врз основа на закон 
3) вложени средства на странско лице 
4) кредити според член 9 став 1 точка 4 од За -

конот за посебните услови за давање креди-
ти за инвестиции 

5) заеми и задолжително здружување 
6) самопридонес и лични средства на граѓани 

Вкупно (реден број 27) 

28 Порано вложени средства за прибавување ло-
кација 

29 Износ на сопственото учество (ред. бр. 26 до 28) 

19 година 

Раководител на книговодството, Директор, 

Забелешка: 

1. Во називот на овој образец са внесува датумот 
со која состојба се внесени податоците од книго-
водството под ред. бр. 1 до. 20. Ако податоците не се 
внесуваат под ред. бр. 1 до 20 — се внесува датумот 
кога е составена пресметката. Називот на инвести-
цијата за која се поднесува барање за кредит, од-
носно барање за давање гаранција врз основа на 
инвестиција се внесува од инвестиционо-технич-
ката документација, а како рок за завршување на 
инвестицијата се внесува датумот кога е предви-
дено да се заврши изградбата, односно прибавува-
ње на инвестицијата. 

2. Под ред. бр. 1 до 20 се внесуваат податоци од 
книговодството според состојбата на контата од ко-
лона 3 искажана на денот со кој се составува пре-
сметката. 

3. Џод реден број 22 се внесува износот на пре-
сметаната амортизација на основните средства спо-
ред минималните стапки пропишани со закон од де-
нот со кој е утврден износот на сопствените сред-
ства до крајот на годината во која се завршува из-
градбата на инвестицијата За која се бара кредит, 
односно гаранција. 

4. Под реден број 23 се внесува износот на 
пласманите (долгорочни и краткорочни кредити, де-
позити, стоковни и потрушувачки кредити, креди-
ти за санација, заеми и хартии од вредност) што 
втасуваат за наплата во периодот на финансира-
њето на инвестицијата за која се обезбедува соп-
ствено учество, согласно со условите под кои се 
дадени тие кредити и други пласмани. 

5. Под реден број 25 се внесува износот на об-
врските што втасуваат за плаќање за други инвес-
тиции, и тоа во периодот на финансирањето на ин-

вестицијата за која се обезбедува сопствено учес-
тво според оваа пресметка: 1) за плаќање на обвр-
ски за други инвестиции во основни средства, 2) за 
давање на долгорочни стоковни и финансиски кре-
дити и на други пласмани, 3) за отплата на долго-
рочни и краткорочни кредити за основни Средства, 
врз основа на договори, одлуки на органите на уп-
равувањето и на други исправи. 

6. Под реден број 27 под 1 до 6 се внесуваат 
износите на средствата што корисникот на опште-
ствени средства — инвеститорот ги обезбедил од 
други извори за финансирање на инвестицијата за 
која го поднесува барањето.за кредит, односно бара-
њето за давање гаранција врз основа на аддаести« 
цијата, и тоа: 

- — средствата што се обезбедуваат врз основа 
на самоуправна спогодба за здружување на труд и 
средства Брз основа на кои се стекнува право на 
учество во заеднички остварениот доход — се утвр-
дуваат, за паричните средства — врз основа на Об-
разецот СУ, а за основните средства — со попис на 
основните средства ' што се здружуваат, според 
состојбата искажана во книговодството на опре-
делени конта; 

— средствата што на корисникот на општестве-
ни средства — инвеститорот му се пренесени врз 
основа на закон — се утврдуваат врз основа на 
вирмански налог со кој тие средства се пренесени 
на жиро-сметката или на посебна сметка на корис-
никот на општествени средства до денот на подне-
сувањето до банката, односно до друг корисник на 
општествени средства, барање за кредит, односно 
барање за давање гаранција, врз основа на инвес-
тицијата; 

—/средствата што корисникот на општествени 
средства ги обезбедува според член 9 став 1 точка 
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4 од Законот за посебниве услови за давање креди-
ти за инвестиции — се утврдуваат врз основа на 
додатоците од склучениот договор за кредит; 

— средствата што корисникот на општествени 
средства ги обезбедил од заем или од задолжително 
здружување на средства пропишано со републички, 
односно покраински закон и од заем добиен во 
странство врз основа на' договор што е ратификуван 
со закон — се утврдуваат врз основа на законот од-
носно на договорот со кој средствата му се дадени 
на корисникот на општествени средства — инвести-
торот; 

— средствата што корисникот на општествени 
средства ги обезбедил од самопридонес или од слич-
ни средства на граѓани дадени со намена за проши-
рување на материјалната основа на неговиот труд 
— се утврдуваат, за материјалот и за личните сред-
ства на^ граѓаните, врз основа на книговодствената 
исправа за приемот на тие средства до денот на под-
несувањето барање за кредит, а за самопридонесот 
во труд и во пари што ќе се оствари во перидот на 
'v — • 

финансирањето на инвестицијата, врз основа на 
пресметковната вредност од, инвестиционата прог-
рама, односно од друга инвестиционо-техиичка до-
кументација вр$ основа на која се пристапува кон 
инвестицијата. 

7. Под реден број 28 се внесува износот на сред-
ствата што корисникот на општествени средства по-
рано ги вложил за прибавување на локација за изгра-
дба на инвестициониот објект за кој поднесува бара-
ње за кредит, односно барање за давање гаранција 
врз основа на Инвестиција^ врз основа на паричната 
документација за вредноста на тие вложувања ис-
кажана во книговодството до денот на поднесување-
то на барањето за кредит, односно барањето за да-
вање гаранција врз основа на инвестиција. 

8. Ако корисникот на општествени средства соп-
ственото учество за финансирање на инвестицијата 
го обезбедил во целост од други извори (р^/ден број 
27 на овој образец), не е должен во образецот СУ да 
ги внесува и податоците под ред. бр. 1 до 27 на 
овој образец. 

271. 
Врз основа на член 22 став 2 и член 64 став 1 од Законот за основите на системот на цените и 

за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА МАЛО, ОДНОСНО НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки на мало, 
односно на .големо (во натамошниот текст: прометни организации), што не ќе склучат самоуправни спо-
годби врз основа на член 22 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените, ги формираат продажните цени на мало, односно на големо на производите од 
надлежност на федерацијата според одредбите на оваа одлука и со применување на следните стапки 
за покритие на трошоците на прометот, и тоа: 

Производи што спаѓаат во дејноста: Во промет: 

гран- група под-
ка група 

н а з и в на големо 
во про-

цент 
до 

на мало 
во про-

цент 
ДО 

6 

0103 01030 010301 
010301 

0104 

0105 01050 010500 

0107 
01071 

0109 

010711 
010712 
010713 

01072 010720 

01091 010910 
01092 010920 

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

Преработка на јаглен: 
— Производство на кокс и полукокс 
Производство на нафта и земен га'с 

Производство на деривати на нафта: 
сите производи 

Црна металургија: 
Производство на железо и челик: 
— производство на сурово железо 
— производство на суров челик 
— производство на валан, влечен и кован ч*глик: 

обичен челик 
— благородни и поквалитетни челици 
Производство на феролегури: сите производи 
Производство на обоени метали: 
— производство на бакар: сите производи 
— производство на олово: сите производи 

вкупно 
според 
посебни 
прописи 
според 
посебни 
прописи 

4,5 

.4,5 
4 

4,5 

5,5 

5,5 
5,5 
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01093 010930 — производство на цинк: сите производи 4 
01094 — производство на глиница и алуминиум: 

010941 — производство на глиница 3,5 
010942 — производство на алуминиум: сите производи 4 

01099 Производство на други обоени метали: 
010991 — производство на антимон 3,5 
010992 — производство на жива 3,5 
010999 — производство на неспомнати обоени метали: 

сите производи ' 3 
ОНО Преработка на обоени метали: 

01101 011010 — преработка на алуминиум: сите производи 4 
01109 Преработка на бакар и други обоени метали: 

011091 Преработка на бакар и на легури на бакар: сите 
производи 4,С 

011092 Преработка на олово: сите производи 4 
011093 Преработка на цинк: сите производи 4 
011099 Преработка на други обоени метали: сите производи 4 

0111 Производство на неметални минерали (без граде-
жен материјал): 

01111 . Производство на неметални минерали (без соли): 
011112 Производство на магнезит и глина: сите производи, 

освен керамичка глина 4 
01112 Производство на сол: 

011121 Производство на морска сол, освен на сол за чо-
вечка исхрана 4 

011129 Производство на други соли: 
— сите производи, освен сол за човечка исхрана и 

сол за добиточна исхрана > 4 
— сол за добиточна исхрана 4 
— сол за човечка исхрана (морска и камена) 7 

0112 - Преработка на неметални минерали (без градежен 
материјал) 

01121 Производство на стакло: 
011211 Производство на рамно стакло: сите производи 4,5 
011219 .Производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна 4,5 

01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите про-
изводи 3 

011292 Производство на јагленографитни производи: сите 
производи 4 

011299 Друга преработка на неметални минерали: производ-
ство на природни и вештачки брусеви, брусна хар-
тија и платно за брусење 4 

0113 Металопреработувачка дејност: 
01131 Производство на метален репродукционен матери-

јал: 
011311 — производство на леани, ковани и пресувани про-

изводи: сите производи 4 
011312 — производство на метален инсталационен матери-

јал: сите производи 4 
0114 Машиноградба: 

, 01141 Производство на машини и уреди (без електрични 
и земј оделски): 

011411 — производство на енергетски машини и уреди: 
сите производи 

01142 011420 Производство на земјоделски машини, сеалки, ком-
бајни и жнеалки 2 

5,5 
6 

5,5 
5,5 

5,5 

6 

6 
6 

6 

6 

12' 
15' 

10 

10 

6 

9 
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01143 011430 

0115 

01152 

0117 

0117 

0118 

011521 
011522 

011523 
011524 
011525 
011527 

01171 011710 

01172 

011721 

011723 

011724 

01173 011730 

011741 

011742 

011743 

011792 

011793 

01181 011810 

Производство на опрема за професионални и науч-
ни цели, мерни h контролни инструменти и уреди 
за автоматизација на управувањето (освен оние од 
гранката 0117): сите производи, освен канце-
лариски машини; машини за сметање (ос-
вен електрични), книговодствени машини, системи 
на машини со дупчени картички, регистарски каси, 
машини за пишување, неспомнати машини за ме-
рење на тежина, машини за копирање (покрај до-
лусломнатите за фотокопирање) и часовници од 
сите видови, делови, кутии и механизми, како и 
механизми за временско регулирање 
Производство на сообраќајни средства (без бродо-
градба) 
Производство на друмски возила: 
— производство на мотори: сите производи 
— производство на камиони и специјални возила: 

сите производи 
— производство на патнички автомобили 
— производство на трактори; сите производи 
— производство на мотоцикли, мотори и мопеде 
— производство на делови и прибор за моторни во-

зила: сите производи 
Производство на електрични машини и апарати: 

производство на 
сите производи 

електрични машини и уреди: 

Производство на електронски и телекомуникациони 
уреди: 
— производство на составни делови на електрон-

ски апарати и уреди: сите производи 
Производство на комуникациски апарати и уреди: 
— телефонски и телеграфски апарати 
— други комуникациски апарати и уреди 
— кабелски прибор и опрема 
— производството на термички апарати: производ-

ство на шпорети, термоакумулациони печки и 
електрични радијатори 

— производство на кабли и проводници: сите про-
изводи 

Производство на електрични апарати за домаќин-
ството: 

производство на термички апарати: производ-
ство -на шпорети, термоакумулациони печки и 
електрични радијатори 

— бојлери 
— производство на разладни апарати и уреди: сите 

производи 
— производство на апарати и уреди за перење и 

сушење: сите производи 
— производство на сијалици и луминосцентни цев-

ки: сите производи 
— производство на акумулатори и галвански еле-

менти 
— галвански елементи: сите производи 
Производство на базни хемиски производи: 
— производство на хемикалии (освен за земјодел-

ството) : 
— технички хемикалии и гасови 
— други хемикалии 

1,5 

1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
3 

5,5 

4 
4 
4 
7 

15 

15 

10 
10 
10 

7 

7 

10 
9 

10 

10 

12. 

10 
12 
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0119 

0124 

0129 

0130 

0133 

01182 011820 

01191 011910 

01192 011920 

01199 011990 

01241 012410 

01242 

012421 

01290 012901 

01301 013010 

01306 013060 

^308 013080 

01331 013310 

— производство на хемикалии за земјоделството: 
— вештачки ѓубриња 
— средства за заштита на растенијата 
Преработка на хемиски производи: 
— производство на лекови и фармацевтски суро-

вини: 
— сите производи освен крв и нејзини деривати 
— производство на с р е д с в а за перење и козметич-

ки препарати: детерншти 
— производство на други хемиски производи: ек-

сплозив 

Производство и преработка на хартија: 
— производство на целулоза и хартија: целулоза 

за хартија, рото-хартија и натрон-хартија за 
вреќи 

Преработка на хартија: 
— производство на хартиена амбалажа: натрон-

-вреќи 
Преработка на каучук: 
— производство на гуми за возила: за патнички 

автомобили и возила на две тркала 
— за полуотворени, трактори и слично 
Производство на прехранбени производи: 
— мелење и лупење на жита: 
— пченично брашно 
— ориз 
— производство на шеќер: производство на суров 

и рафиниран шеќер 
— производство на растителни масла и масти: про-

изводство на сурови и рафинирани растител-
ни масла за јадење и на масти од сончоглед, со-
ја и маслена репка 

Производство и преработка на тутун: 
— производство на ферментиран тутун 

01332 013320 — преработка на тутун: сите производи 

вкупно 

3,5 

според 
посебни 
прописи 
според 
посебни 
прописи 

4 
10 

21 

10 

13°/t 

7Д 

10 
12 

10 

10 

Во промет: 

Производи што спаѓаат во дејноста: 

гран- група под-
ка група 

н а з и в 

на големо 
во процент 

до 

при при 
откуп про-

мет 

на мало 
во про-

цент 
до 

ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

0201 Земјоделско производство: 
02011 020110 — пол јод ел ство: 

— пченка и пченица 
— ориз (арпа) 

"— шеќерна репка, сончоглед, соја и маслена репка 
02014 020140 — сточарство: одгледување на говеда, свињи и овци 

за месо и волна 

4 
4 
6 

10 
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По исклучок, стапката за покритие на трошо-
ците на прометот на мало на лекови и фармацев-
тски суровини, освен на ков и нејзини деривати, 
може да се зголеми до 27% за организациите на 
здружен труд што се занимаваат со работи на про-
мет на мало, а кои имаат посебни услови за работа, 
под условите и на начинот што ќе ги утврди над-
лежниот орган на републиката односно на автоном-
ната покраина. 

На производите од областа 02 — Земјоделство 
и рибарство, стапките за покритие на трошоците на 
големо при откуп се применуваат на набавната це-
на на тие производи утврдена во согласност со про-
писот. 

2. За покритие на трошоците на прометот во 
транзит на производите од точка 1 на оваа одлука, 
прометните организации можат да засметаат до 2°/о. 

При формирањето на цените на производите во 
прометот на големо стапките што се засметуваат 
според одредбата на став 1 од оваа точка се соста-
вен дел на стапките за покритие на трошоците во 
прометот на големо, и не можат да бидат поголеми 
од стапките пропишани во точка 1 на оваа одлука. 

3. Ако прометна организација набави стоки 
непосредно од производителот или увозникот и из-
врши само промет на мало, при формирањето на 
продажната цена на производите во прометот на 
мало, стапките за покритие на' трошоците во про-
метот на мало од точка 1 на оваа одлука може да 
ги зголеми до 50% од стапките за покритие на тро-
шоците во прометот на големо. 

4. Стапката за покритие на трошоците во про-
метот на големо и во прометот на мало се засмету-
ва на набавната цена на производите. 

Под набавка цена на производите во прометот 
на голмо и во прометот на мало, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира нето-фактурната цена на 
добавувачот (производителот, претходниот учесник 
во прометот) зголемена за зависните трошоци. 

Под нето-фактурна цена на добавувачот, во 
смисла на став 2 од оваа точка, се подразбира из-
носот • засметао! во фактурата на добавувачот што 
го плаќа купувачот. , 

Стапката за покритие на трошоците на проме-
тот од оваа одлука не го содржи данокот на про-
мет на стоки на мало. 

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа од-
л у к а , се подразбираат: трошоци за натовар и рас-
товар на стоки, трошоци за транспорт од стовариш-
тето на добавувачот до стовариштето на купувачот, 
трошоци за осигурување на стоките во транспорт, 
транспортно коло, лом и растур на стоките, посебни 
трошоци за пакување (зимско пакување и ел.) во 
транспортот на стоките, како и трошоци за тран-
спорт од стовариштето на купувачот до неговите 
продавници, односно продажни места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка 
може да се засметаат само вистинските трошоци 
што ги имала и му ги фактурирала на купувачот 
друга организација на здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
точка, купувачот — прометната организација може 
да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа 
точка и ако транспортот, натоварот и истоварот и 
др., го изврши со свие средства, а најмногу до ви-
сочината на тарифата во јавниот сообраќај, што е 
формирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација на здружен труд 
не може да ги утврди и пресмета вистинските за-

висни трошоци во моментот на извршениот промет, 
по исклучок тие трошоци може да ги пресмета во 
планираните просечни износи, што ги внесува на 
посебната сметка на временските разграничувања, 
со тоа што според периодичната и завршната смет-
ка смее да изврши усогласување со вистински 
платените зависни трошоци. Позитивната разлика 
од таа сметка може да се користи во согласност со 
прописот. 

6. Прометните организации што пакуваат прех-
ранбени производи (ситно пакување) на начин што 
одговара на индустриски начин на пакување, на 
цените во прометот на тие производи формирани 

|А^поред точ. 4 и 5 на оваа одлука можат посебно да 
^ р г и засметаат вистинските трошоци на пакувањето^ 

најмногу до износот што, во согласност со прописот 
го засметуваат производителските организации на 
здружен труд при пакувањето на исти производи. 

7. Ако во прометот на големо учествуваат пове-
ќе прометни организации, тие меѓусебе ја делат про-
пишаната стапка за покритие на трошоците во про-
метот на големо, со тоа што секоја организација во 
односниот вид промет во фактурата за продажба 
мора посебно да искаже кој дел од пропишаната 
стапка го засметала, а кој дел од пропишаната стап-
ка му останува на следниот учесник во прометот. 

8. Не се смета како зголемување на стапката 
за покритие на трошоците на прометот позитивната 
разлика во цената што прометната оргнизација ја 
пресметува како разлика меѓу постојната продаж-
на цена на производите на залихи и продажната 
цена ма производите од ист вид и квалитет што се 
купени подоца, ако таа разлика во цената се пре-
смета и внесе на посебна • сметка на временските 
разграничувања во согласност со прописот. 

9. Ако производител ските организации на здру-
жен труд, во согласност со прописите, ги форми-
раат своите продажни цени така што да важат како 
цени во прометот на големо, односно на мало, во тие 
цени трошоците во прометот не можат да бидат по 
големи од износот на т р о ш о ц и т е во прометот што 
се добиваат со примена на стапките за покритие на 
трошоците на прометот од оваа одлука. 

10. Формирање на цените на производите во 
прометот на мало, односно на големо, се врши спо-
ред одредбите на оваа одлука од денот на нејзи-
ното влегување во сила.. 

11. Се овластува претседателот на Сојузната за-
едница за работи на цените, по потреба, да дава 
упатства за распоредување на производите од точ-
ка 1 на оваа ^одлука. 

12. Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок прометна организација 
ако во фактурата за продажба посебно не искаже 
кој дел од пропишаната стапка го засметала а кој 
дел му останува на следниот учесник во прометот. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата на здружен труд со парична казна од 1.000 до 
5.000 динари. 

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

Е. п. бр. 113 
8 април 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгол»уб Ставрев, е. р. 
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272. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за 

основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 25 став 4 од 
Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националкоослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939" година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 
11 став 3 од Законот за основните права на лицата 
одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, 
со орден Бел орел Со мечеви и со Златен медал на 
Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 
33/76 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и на воените инвалиди из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОН ВО 1902 

ГОДИНА 

1. Надоместот на трошоците за закоп на носи-
тели на „Партизанска споменица 1941", на борците 
од Шпанската националнооелободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата 
одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви 
во 1982 година изнесува 29,538 динари. 

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

Бр. 345/82 
29 март 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Милан Вукасовић е. р. 

273. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВДРУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНО-
ВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН 
ПЕНЗИЈАТА И ITA ВИСОЧИНАТА НА ПОСТО-
ЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 
1982 ГОДИНА НА ЛИЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-

ДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

1. Основот за определување на додатокот кон 
пензијата и на височината на постојаното месечно 
парично примање според Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со Орден на народен херој 
во 1982 година изнесуваат 10.437 динари. 

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

Бр. 346/82 
29 март 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 
на воените инвалиди, 

Милан Вукасовић е. р. 

274. • 
Врз основа на член 24' став 4 од Законот за ос-

% нсвните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и на член 25 став 4 од 
Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
Бојна од 1936 до 1939 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), прет-
седателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНО-
ВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН 
ПЕНЗИЈАТА И НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Основот за определување на додатокот кон 
пензијата и на постојаното месечно парично прима-
ње според Законот за основните права на носители-
те на „Партизанска споменица 1941" и Законот за 
основните права на борците од Шпанската нацио-
на лноосл обо дителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година изнесува 10.437 динари во 1982 година. 

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

Бр. 347/82 
29 март 1982 година 

Белград 

275. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА 
ЛИЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН 

ХЕРОЈ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Најголемиот износ на надоместот на трошо-
ците за закоп на лица одликувани со Орден на на-
роден херој во 1982 година се утврдува во височина 
од 49.230 динари. 

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

Бр. 348/82 
29 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Милан Вукасовић е. р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 
на воените инвалиди, 

Милан Вукасовић е. р. 
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276. 
Брз основа на член 3$ став 3 од Законот за бо-

речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1982 ГО-

ДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1982 година изнесува 10.437 динари. 

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

Бр. 349/82 
29 март 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воочите инвалиди, 
Милан Вукасовић с. р. 

277. 
Брз основа на член 49 став 4 од Законот за ос-

новните права на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци' („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, 
НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРА-
НА НА ДРУГО ЛИЦЕ И ИА ОРТОПЕДСКИОТ ДО-

ДАТОК ВО 1982 ГОДР1НА 

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице и ортопед-
скиот додаток од 1 јануари 1982 година изнесуваат 
месечно, и тоа: 

1) лична инвалиднина: 

Група Динари 
I — — — — — — — — — 14.966 
II — — — — — — — — — 10.846 
III — — — — — — — — — 8.206 
IV — — — — — — — — — 6.060 
V — — — — — — — — — 4.315 
VI — — — — — — — 2.674 
VII — — — — — — — — — 1.809 
VIII — — — — — — — — 873 
IX — — — — — — — — 651 
X — — — — — — — — — 440; 

2) семејна инвалиднина: 
Динари 

а) за еден член на семејството — — 974 
б) ^зголемена семејна инвалиднина (член 

39 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци) — — — — 2.598; 

3) додаток за нега и помош од страна на друго 
лице: 

Динари 
— за прв степен — — — — —* — 12.830 
— за втор степен — — — — — 9.870 
— за трет степен — — — — — 6.910; 

4) ортопедски додаток: 
Динари 

— за прв степен — — — — — — 4.330 
—• за втор степен — — — — .— — 3.304 
— за тр&т степен — — — — — — 2.128 
— за четврти степен — — — — — 1.030 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 350/82 
29 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 
на воените инвалиди, 
Милан Вукасовић е. р. 

278. 
Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 

23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ^ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

о 
,§• Воздухопловно 

пристаниште 
в ОЈ « 
С) 
Ск 

Во зимскиот пе-
риод (од 1 ноем-

ври до 31 март) 
од до 

часот часот 

Денови 
1-понеделник 
2-вторник 
3-среда 
4-четврток 
5-петок 
6-сабота 
7-недела 

Во летниот период 
(од 1 април до 31 

октомври) 
од до 

часот часот 

Денови 
1-понеделник 
2-вторник 
3-среда 
4-четврток 
5-петок 
6-сабота 
7-недела 

1 „Белград" 
2 „Загреб" 
3 „Сплит" 
4 „Љубљана" 

6 

05,00 
05,00 
06,00 
06,00 

23,00 
23,00 
22,00 
21,00 

1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6.7 
1,2,3,4,5,6,7 

05,00 
00,00 
06,00 
06.00 

23,00 
24,00 
22,00 
22,00 

1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
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1 о 3 4 5 6 7 

5 „Дубровник" 07,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 ' 06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
в „Титоград 06,00 22,00 1,4,6 06,00 ' 22,00 1,2,3,4,5,6,7 

06,00 20,00 2,3,5,7 
7 „Сараево" 03,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
8 „Скопје" 06,00 22,00' 1,2,3,4,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5 

05,00 08,00 6,7 06,00 08,00 6,7 
16,00 22,00 6,7 16,00 22,00 6,7 

9 „Тиват" 07,00 15,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 18,00 " 1,2,3,4,5,6,7 
10 „Охрид" 07,00 12,00 Г,2,3,4,5 06,00 09,00 1,6 

11,00 13,00 6 17,00 20,00 1 
17,00 20,00 1,3 06,00 12,00 2 
17,00 19,00 5 17,30 20,30 3 

08,00 12,00 4 
19,00 22,00 5 

11 „Задар" 06,30 03,30 1,2,3,4,5,6,7 06,00 16,00 1 
19,30 21,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 12,30 2 1,2,3,4,5,6,7 

06,00 . 08,30 3,6,7 
06,00 22,30 4. 
06,00 ?Д,30 5 
19,00 21,30 1 
19,00 20,30 2,6 
13,30 21,30 3 
17,00 21,30 7 

12 „Риска" 06,30 09,30 1,3,4,5 05,30 19,30 1,2,3,4,5,7 
07,30 09,30 6 05,30 20,00 6 
18,30 20,30 1,2,4,7 

05,30 

17,30 19,30 3 
19,30 21,30 5 

* 1600 18,00 6 
13 „Пула" 05.00 08,30 1,4 • 05,00 24,00 1,2 13 „Пула" 

05,00 06,30 2 05,30 24,00 3,4,5,6,7 
05,30 07,30 с> 3,4,5,6,7 

05,00 07,30 5 
06,30 08,30 6 
19,00 21,30 1,2,4,7 
18,00 21;00 3 
19,30 21,30 5 

* 1 С, 30 19.00 6 
14 „Приштина" 05,00 14,00 1,2,3,4,5 05,30 19,00 1,4 

05.30 12,00 6 05,30 21,00 3 
15,00 20,00 3.6 06,30 22,00 2,5 
15,00 ч 22,00 5 06,00 11,00 6 

15,00 21,00 6 
15 „Марибор" 05,30 12,00 1.2,3,4,5 05.30 12,00 1,2,3,4,5 

05,30 07,00 6.7 05,30 07,00 6,7 
20 00 21,45 1,5,6,7 18,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
18,00 . 21,45 2,4 
21,00 22.45 3 

16 „Мостар" 07,00 14,00 1,2,3,4,5 06,30 14,30 1,2,3,4,5 
17 „Осиек" 06 00 10,00 1,2,3,4,5 05,30 11,00 1,2,3,4,5 

16,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 16,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
18 „Порторож" 09,00 15,00 1,2,3,4,5.6,7 07,00 19,00 1,2,3,4,5,6,7 

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидаф отворени, во смисла на оваа 
наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со 
пропис. 

3. Воздухопловните пристаништа „Белград" и „Сплит" ќе бидат отворени до 31 деќември 1982 го-
дина и надвор од времето на отвореноста, како и во други случаи предвидени во член 222 став 2 од 
Законот за воздушната пловидба. 

4. Времето нџ отвореноста на -воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се сме-
та по југословенското време. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/81, 2/82 и 5/82). 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 1522/1 ч 
7 април 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, е. р. 
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279. 
Брз оснива на член 32 став 1 и член 81 став 2 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со прет-
седателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и со сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи, директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 
ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ И НА НЕГО-

ТИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ 

Член, 1 
Во Правилникот за квалитетот на производите 

од овошје, зеленчук и печурки и на пектинските 
препарати („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/79), во 
член 1 став 1 зборовите: „и хигиенската исправност" 
се бришат. 

Член 2 
Во член 2 став 4 по зборовите: „лабораториска 

анализа" се додаваат зборовите: „и за процентот на 
основните состојки". 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборовите: „на јазиците и пис-

мата на народите на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија" се бришат. 

Во став 2 точка 3 на крајот по зборовите: „(ден, 
месец и година)" се додаваат запирка и зборовите: 
„или година и месец," односно тримесечје (квартал) 
со тоа што во тој случај се смета дека производот 
е произведен првиот ден на означениот месец или 
тримесечје, на односната година". 

Во точка 9 по зборовите: „употреба на произ-
водот" се додаваат зборовите: „или употребливо до". 

Член 4 
Во член 8 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„За сушена смоква најголемо дозволено отста-

пување на нето масата може да биде за 2% поголемо . 
од вредноста на отстапувањата што се пропишани 
за поединечни пакувања на други производи и се 
наведени во табелата од став 1 на овој член." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 5 
Во член 11 зборовите: „и хигиенска исправност" 

се бришат. 
Член 6 

Во член 18 став 2 зборовите: „најмногу 10%" се 
заменуваат со зборовите: „најмногу 15%". 

Член 7 
Во член 23 точка 4 се менува и гласи: 
„4) количеството на пестициди и средства за 

заштита на растенија мора да биде во согласност со 
одредбите на прописите за максимално дозволените 
количества пестициди во животните намирници." 

Член 8 
Во член 29 став 2 се менува и гласи: 
„Наместо шеќер (сахароза) можат да се дода-

дат: глукоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозен 

сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глукозо-фрук-
тозен (високофруктозен) сируп, со тоа што вкупното 
ксличество на додаден шеќер да н ! биде поголемо 
од 10% од вкупното количество на кашата." 

Член 9 
Во член 30 точка 3 по зборовите: „со прописите" 

се додаваат зборовите: „за максимално дозволените 
количества пестициди во животните намирници.". 

Член 10 
Во член 33 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако производот оди непосредно на натамошна 

преработка, одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не 
се однесуваат на тој производ." 

Член 11 
Во член 43 став 6 зборовите: „хигиенска исправ-

ност" се заменуваат со зборовите: „зачувување на 
квалитетот". 

Член 12 
Во член 50 точка 2 се менува и гласи: 
„2) наместо шеќер (сахароза): шеќерен сируп, 

глукоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозен си-
руп, фруктоза, фруктозен сируп и глукозо-фрукто-
зен (виеокофру ктозен) сируп;". „ 

Член 13 
Во член 52 став 1 по зборот:,, бистар" текстот се 

менува и гласи: „а ќе се толерира појавата на талог 
во трагови со потекло од овошје. Во условите на 
подолго складирање само ка ј бистрите сокови од 
агруми ќе се.толерира појавата на минимален талог 
по потекло од овошје". # 

Член 14 
Во член 56 став 2 во првата реченица по зборо-

вите: „помал од 40%" се додаваат зборовите: „сува 
материја на овошје (член 16)". 

Член 15 
Во член 60 ставч3 точка 3 зборовите: „ниту пове-

ќе од 0,01 ЅО2" се бришат, а по зборот: „етил-алко-
хол" наместо запирката се става точка и запирка. 

Во точка 4 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка, а точка 5 се брише. 

Член 16 
Во член 61 став 1 зборовите: „шеќерен сируп" 

се заменуваат со зборовите: „шеќерни сирупи.". 

Член 17 
Во член 62 точка 2 се менува и гласи: 
„2) шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глукоза, 

глукозен сируп, декстроза, декетрозен сируп, фрук-
тоза, фруктозе!! сируп и глукозо-фруктозен (висо-
кофруктозен) сируп;". 

Член 18 
Во "член 63 точка 6 зборовите: „најмалку 6%" 

се заменуваат со зборовите: „најмалку 5%", а зборо-
вите: „најмногу 59'%" со зборовите: „најмногу 60%". 

Се додаваат два нови става кои гласат: 
„За производството на овошен сируп од јаго-

десто овошје (јаготка, малинка, капинка и рибизла), 
и овошен сируп од вишња и вишња-мараска може 
да се користи и пулпа конзервирана со раствор на 
мравска киселина. 

Овошниот сируп од став 2 мора да ги исполну-
ва условите од став 1 на овој член а може да содр-
жи остатоци од мравска киселина по потекло од 
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пулпа до 1,7 g/1, освен овошен сируп од јаготка во 
ко} содржината на мравската киселина од пулпата 
не смее да преминува 2,1 g/1". 

/ Член 19 
Во член 64 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Ако овошниот сируп е произведен од пулпа 

конзервирана со мравска киселина, декларацијата 
мора непосредно под називот на производот да со-
држи податок'за количеството на мравската кисе-
лина изразен во g/1." * * 

Член 20 
Во член бб точка 1 се менува и гласи: 
„1) шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глукоза, 

г л у к о з у сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-
тоза, фруктозен сируп и глукозо-фруктозен (висо-
кофруктозен) сируп;". 

Член 21 
Во член 67 во точка 4 на крајот точката и за-

пирката се заменуваат со точка, а точка 5 се брише. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Компотот од јаготки мора да ги исполнува ус-

ловите за квалитет од точ. 1 до 4 на овој член, а 
може да содржи до 0,1°/о песок." 

Член 22 
Во член 70 став 2. зборовите: „но без голушка" 

се бришат. 

Член 23 
Во член 73 точка 1 се менува и гласи: 
„1) шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глукоза, 

глукозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-
тоза, фруктоздн сируп и глукозо-фруктозен (висо-
кофруктозен) сируп;". 

Член 24 
Во член 74 точка 6 се брише. 
Во досегашната точка 7 која станува точка 6, 

зборовите: „од 0,001% ЅОг се заменуваат со зборо-
вите: „од 0,01% ЅОг". 

Член 25 
Во член 78 точка 2 се менува и гласи: 
„2) шеќер, (сахароза), шеќерен сируп, глукоза, 

глукозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-
тоза, фруктозен сируп и глукозо-фруктозен (висо-
кофруктозен) сируп;". 

Член 26 
Во член 79 точка 6 се брише. 
Досегашната точка 7 станува точка 6. 

Член 27 
Во член 81 точка 5 по зборовите: „сметано но" се 

додаваат зборовите: „слој на површина" а по збо-
ровите: „од 1 dm2 се додаваат зборовите: „и со де-
белина од 5 mm". 

Член 28 
Во член 82 точка--6 се брише. 
Досега итните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7. 

Член 29 
Во член 87 точка 4 се менува и гласи: 
„4) шеќер, (сахароза), шеќерен сируп, глукоза, 

глукозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-

тоза, фруктозен сируп и глукозо-фруктозен (висо-
кофруктбзен) сируп." 

Член 30 
Во член 88 став 1 точка 7 се брише. 
Досегашните точ. 8 и 9 стануваат точ. 7 и 8. 
Во став 2 зборот: „пекмезот" се брише а се дода-

ваат зборовите: „засладениот пекмез.". 

Член 31 
Во член 91 став 1 точка 5 се менува и гласи: 
„5) шеќер, (сахароза), шеќерен сируп, глукоза, 

глукозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-
тоза, фруктозен сируп и глукозо-фруктозен (висо-
ко фруктоз ен) сируп." 

Член 32 
Во член 95 став 1 точка 3 се менува и гласи: 
„3) шеќер (сахароза) шеќерен сируп, глукоза, 

глукозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-
тоза, фруктозен сируп, и глукозо-фруктозен (висо-
кофруктозен) сируп". 

Член 33 
Во член 96 точка 6 се брише. 
Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7. 

Член 34 
Во член 114 во точка 7 зборовите: „немаат ис-

кристализиран шеќер" се заменуваат со зборовите: 
„не се посипани со скробни материи". 

Член 35 
Во член 120 зборовите: „хигиенска исправност", 

се заменуваат со зборовите: „зачувување на квали-
тетот". 

Член 36 
Во член 124 точка 5 се менува и гласи: 
„5) бројот на дршките да не преминува 5% во 

однос на бројот на бобинките;". 

Член 37 
Во член 125 точка 5 се менува и гласи: 
„5) бројот на дршките да не преминува 7% во 

однос на бројот на бобинките;". 

Член 38 
Во член 126 точка 6 се менува и гласи: 
„6) бројот на дршките да не преминува 8% во 

однос на бројот на боб инките;". 

Член 39 
Во член 146 во став 1 зборовите: „природни аро-

ми и бои" се заменуваат со зборовите: „природни 
ароми, бои и глукозо-фруктозен (високофруктозен) 
сируп". 

Член 4Q 
Во член 147 став 1 зборот: „исклучувајќи" се 

заменува со зборот: „вклучувајќи". 

Член 41 
Во член 148 став 1 зборовите: „хигиенска ис-

правност" се заменуваат со зборовите: „зачувување 
на квалитетот". 
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Член 42 
Во член 150 став 1 во точка 2, на крајот, точка--

та и запирката се заменуваат со точка, а точ. 3 и 4 
се бришат. 

Член 43 
Во член 153 став 6 зборовите во заградата: „и 

сл." се заменуваат со зборовите: „и др.". 

Член 44 
Член 172 се менува и гласи: 
„Стерилизираниот грашок се пушта во промет 

и се декларира како стерилизиран грашок од I ква-
литет и стерилизиран грашок од И квалитет. 

Стерилизираниот грашок од I квалитет мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да има миризба, вкус и боја што се својствени 
за стерилизираниот грашок; 

2) да има опалесцентен или матен, но не и же-
лиран налив и во конзероата да го има само во ко-
личеството потребно да ги прекрие • зрната на гра-
шокот; 

3) производот да не содржи повеќе од 2°/о кујн-
ска сол во хомогенизираната мостра (хомогениза-
цијатд гочопфаќа само зрното и наливот во односот 
што е застапен во производот); 

4) зрното на грашокот да не содржи повеќе од 
17% материи нерастворливи во алкохол; 

5) производот да не содржи повеќе од 1% при-
меси по потекло од грашок (делови од растенија, 
мешунки од грашок), сметано на нето-масата на 
производот; 

6) производот да не содржи туѓи примеси. 
Стерилизираниот грашок од II квалитет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да има миризба и вкус, што се својствени за 

стерилизираниот грашок; 
2) да има опалесцентен или матен налив А ВО 

конзервата да го има само во количеството потребно 
да ги прекрие зрната на грашокот; 

3) да Не содржи повеќе од 2°/о кујнска сол во 
хомогенизираната мостра (хомогенизацијата ги оп- • 
фаќа зрното и наливот во односот што е застапен 
во производот); 

4) зрното на грашокот да не содржи повеќе од 
24% материи нерастворливи во алкохол; 

5) да не содржи повеќе од 2% примеси по потек-
ло од грашок (делови од растенија и .мешунки од 
грашок), сметано на нето-масата на производот; 

6) да не содржи туѓи примеси. 
Ако стерилизираниот грашок од II квалитет е 

пакуван во стаклена амбалажа, се дозволува г.|*и-
суство на помало количество наталожен скроб во 
наливот". 

Член 45 
Член 173 се менува и гласи: 
„Стерилизираната боранија од I квалитет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да има миризба, вкус и боја што се својстве-

ни за стерилизираната боранија; 
2) да има бистар до слабо опалесцентен налив и 

во конзервата да го има само во количеството по-
требно да го прекрие плодот; 

3) производот да не содржи повеќе од 2% кујн-
ска сол во хомогенизираната мостра (хомогенизаци-
јата ги опфаќа плодот и наливот во односот што е 
застапен во производот); 

4) ка ј сечената боранија должината на парчи-
њата да е изедначена, но тоа не е мерило за квали-
тетот; 

5) производот да не содржи туѓи примеси; 
6) да не содржи повеќе од 5% зрна, сметано на 

вкупната маса на плодот во производот; 
7) да не содржи повеќе од 3% мешунки со разѓ-

виени конци, сметано на вкупната маса на плодот 
во производот; 

8) да ije содржи повеќе од 3'0/о мешунки со ^ о т -
странети врвови, ометано на вкупната маса на пло-
дот во производот; 

9) мешунките да се со изедначена боја; 
10) да не содржи повеќе од 1% примеси по по-

текло од боранија (делови од стебло, лисја), сметано 
на нето-масата на производот. 

Стерилизираната боранија од II квилитет мора 
да ги исполнува следните услови: 

1) да има Миризба, вкус и боја што се својствени 
за стерилизираната боранија; 

2) да не содржи повеќе од 2% кујнска сол во 
хомотенизираната мостра (хомогенизацијата ги оп-
фаќа плодот и налив от во односот што е застапен 
ве производот); 

3) ка ј сечената боранија должината на парчи-
њата да е изедначена, но тоа не е мерило за квали-
тетот; 

4) да не содржи повеќе од 2% примеси по потек-
ло од боранија (делови од стебло, лисја), сметано на 
нето-масата на производот; 

5) наливот да е бистар до опалесцентен и во 
конзервата да го има само во количеството што е 
потребно да се покрие плодот; 

6) да не содржи повеќе од 10% зрна сметано на 
вкупната маса на плодот во производот; 

7) да не содржи повеќе од 5% мешунки со не-
отстранети врвови, сметано на вкупната маса на 
плодот во производот; 

8) да не содржи повеќе од 10% мешунки со 
развиени конци, сметано на вкупната маса на пло-
дот во'производот; 

9) да не содржи туѓи примеси. 
Се дозволува помала неуедначеност на мешун-

ките по бојата". 

Член 46 
Во член 183 став 1 точка 3 по зборовите: „дрш-

ки ка ј" се додаваат зборовите: „цели плодови". 
Во точка 6 на крајот точката се заменува со 

точка и запирка и се додава нова точка 7 која гласи: 
„7) пастеризираната краставица покрај услови-

те од точ. 1 до 6 на овој член, може да содржи и до 
0,1% песок." 

Член 47 
Во член 247 точка 4 се брише. 

Член 48 
Во член 248 точка 5 се брише. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-339/1 
18 јануари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод За 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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280. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

. стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАЗИВА И СРОД-

НИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за мазива и сродни производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/81) членот 3 се менува и гласи: 

„Освен точка 3.6. на југословенскиот стандард 
JUS В.Н0.511, чиешто применуваше не е задолжи-
телно, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на мазивата и Сродни производи што ќе 
се произведат, односно увезат од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5509/1 
1 април 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

281. 

Л И С Т И 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ1) 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за из-
бори и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/78 — Пречистен текст), Комисијата за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ ги објавува листите на кандидати 
за избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ од социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини, потврдени 
од соодветните републички односно покраински из-
борни комисии, и тоа: 

I 

Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

1. Броз Мато, роден 1931 година, КВ работник, 
Хрват, член на делегатската на ООЗТ Бои и лако-
ви, СОЗТ „Кромос" — Загреб 

*) Листите на кандидати за избор на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од социјалистич-
ките републики: Босна и Херцеговина. Црна Гора, Ма-
кедонија и Словенија се објавени во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19 од 9 април 1982 година. 

2. Гредељ Младен, роден 1954 година, машински 
техничар, Хрват, член на делегацијата на ОК СК 
— Иваниќ-град 

3. Агиќ Крсто, роден 1939 година, дипл. еконо-
мист, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Про-
дажба на објекти и постројки, СОЗТ „Раде Кончар" 
— Загреб 

4. Деграси Пино, роден 1936 година, дипл. еко-
номист, Италијан, член на делегацијата на ООЗТ 
Надворешна трговија, ОЗТ „Интеркомерц" — УмаГ 

5. Холевац-Корен Татјана, родена 1944 година, 
дипл. инж. по електротехника, Хрватка, член на 
делегацијата на Месната заедница „Тушканац", 
Центар — Загреб 

6. Бахтијаревиќ Штефица, родена 1936 година, 
научен соработник, Хрватка, член на Делегацијата 
на ООЗТ Институт за општествени истражувања на 
Сеучилиштето во Загреб 

7. Долачки Жељко, роден 1962 година, индиви-
дуален земјоделец-кооперант, Хрват, член на деле-
гацијата на ООЗТ Земјоделска задруга Штефање — 
Чазма 

8. Ференчек Јадранка, родена 1954 година, тек-
стилен техничар, Хрватка, член на делегацијата 
на ООЗТ Трикотажа, МТЧ —- Чаковец 

9. Бил јан Анте, роден 1954 година, КВ моделар, 
Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Сив лив, 
СОЗТ „Гуро Ѓаковиќ" — Славонски Брод 

10. Букша Анте, роден 1943 година, дипл. инж. 
пс технологија, Хрват, член на делегацијата на 
ООЗТ Горива и аромати, РО Рафинерија ИНА 
„Урињ" — Бакар 

11. Књаз Блаженка, родена 1947 година, дипл. 
инж. по земјоделство, Хрватка, член на делегаци-
јата на ООЗТ Внатрешен промет — ИЗК Осиек 

12. Станичиќ Чедо, роден 1938 . година, дипл. 
инж. по машинство, Хрват, член на делегацијата 
на ООЗТ Производство на мотори — СОЗТ „Улја-
ник" — Пула 

13. Виѓак Вјекослав, роден 1929 година, дипл. 
инж. ttp електротехника, Хрват, член на делегаци-
јата н™ ОК ССРНХ — Сплит -

14. Харапин Анкица, родена 1943 година, текс-
тилен техничар, Хрватка,, член на делегацијата на 
ООЗТ Предилница, ПКЗ — Клањец 

15. Хармади Драгутин, роден 1928 година, дипл. 
економист, Хрват, член на делегацијата на Месната 
заедница „Жељезара" — Сисак 

16. Коруга Стево, роден 1930 година, самостоен 
конструктор на алати, технолог, Србин, член на 
делегацијата на ООЗТ Грејани на тела, РО „Марко 
Орешковић* — Л И Ч К И О С И К 

17. Ковач Томица, роден 1932 година, дипл. еко-
номист, Хрват, член на делегацијата на ОК СКХ 
— Риек а 

18. Мелит Иван, роден 1949 година, дипл. инж. 
по електротехника, Хрват, член на делегацијата на 
ООЗТ Термопластика, РО „Елка" — Загреб 

* 19. Орешки Винко, роден 1927 година, дипл. 
професор, Хрват, член на делегацијата на Месната 
заедница „Ратимир Херцег" — Вараждин 

20. Плеше Иван, роден 1929 година, генерал-
-мајбр на ЈНА, Хрват, член на делегацијата на 
ВП 7250 — Загреб 

21. Поповиќ Никола, роден 1933 година, машин-
ски техничар, технолог, Хрват, член на делегаци-
јата на ООЗТ Одржување, Рафинерија ИНА — 
Сисак 

22. Секулиќ Живко, роден 1934 година, дипл. 
инж. по електротехника, Србин, член на делегаци-
јата на ОК СКК — Вуковар 
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23. Пекиќ Душан, роден 1921 година, пензионер. 
Србин, член на делегацијата на Општинскиот од-
бор на СЗБНОВ — Војник 

24. Шполјар Звонко, роден 1930 година, дипл. 
политиколог, Хрват, член на делегацијата на Репу-
бличката конференција на ССРНХ — Загреб 

25. Усоди Ирена, родена 1950 година, наставнич-
ка, Унгарка, член на делегацијата на ООЗТ Осум-
годишно училиште — Змаевац 

26. Јуришиќ Драшко, роден 1924 година, заме-
ник на сојузниот секретар за внатрешни работи, 
Хрват, член на делегацијата на ЦК СКХ — Загреб 

27. Лејо Иван, роден 1948 година, дипл. еконо-
ми^ Хрват, член на делегацијата на ОК ССРН — 
Омиш 

28. Нералиќ-Миливоевиќ Невенка, родена 1939 
година, дипл. економист, Хрватка, член на делега-
цијата на ОК СКХ — Карловац 

29. Станивуковиќ Стево, роден 1924 година, 
дипл. управен правник, Србин, член на делегаци-
јата на РК ССРН на Хрватска — Загреб 

30. Чикара Жарко, роден 1925 година, дипл. 
инж. по градежништво, Србин, член на делегаци-
јата на Месната заедница „Марко Орешковић1 

Медвешчак — Загреб 

II 

Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1. Весковиќ Слободанка, родена на 6 февруари 
1942 година, дипл. инж. по технологија, Србинка, 
член на делегацијата на РО „Развој", ХИ „Зорка" 
— Шабац 0 

2. Миленковиќ Невенка, родена на 24 август 
1956 година, фармацевт, Србинка, член на делега-
цијата на ООЗТ Народна аптека — Прокупле 

3. Пилиповиќ Милева, родена на 1 август 1953 
година, хемиски техничар, Србинка, член на деле-
гацијата на ООЗТ Фабрика за лекови, РО „Гале-
ника" — Белград • 

4. Стојановиќ Билјана, родена на 20 април 1950 
година, технолог, Србинка, ;член на делегацијата 
на ООЗТ Производство на пијалоци, РО „Жупски 
рубин" — Крушевац 

5. Танкосиќ Јаворка, родена на 25 август 1949 
година, работничка, Србинка, член на делегацијата 
на ООЗТ Итисон, РО „Индустрија на теписи" — 
— Ивањица 

6. Востиќ Ката, родена на 12 мај 1946 година, 
КВ работник — металоточач, Србинка, член на де-
легацијата на ООЗТ Фабрика за друго производ-
ство, РО „Филип Кљаиќ" — Крагуевац 

7. Јарамаз Стојан, роден на 18 август 1924 го-
дина, дипл. машински инжинер, Србин, член на де-
легација на Општинската конференција на ССРН 
Чукарица — Белград 

8. Радаковиќ Петар, роден на 20 октомври 1935 
година, ВКВ калибрист, Србин, член на делегаци-
јата на ООЗТ Алатница, РО „21 Мај" Раковица — 
— Белград 

9. Саватиќ Саво, роден на 8 јануари 1938 годи-
на, ВКВ работник, Србин, член на делегацијата на 
Графичката работна организација „Просвета" — 

— Ниш 

10. Басариќ Радослав, роден на 28 август 1934 
година, дипл. инж. по електротехника, Србин, член 
на делегацијата на РО Хидроцентрали „Гердап" — 
— Кладово 

11. Бугарчић Александар, роден на 16 август 
1936 година, машински инженер, Србин, член на 
делегацијата на Работната заедница на Фабриката 
за резен алат — Чачак 

12. Ѓукиќ Ранко, роден на 1 октомври 1935 го-
дина, новинар-уредник. Србин, член на делегаци-
јата на ООЗТ Политика, НО „Политика", Стари 
град — Белград 

13. Јовиќ Радомир, роден на 14 февруари 1935 
година, дипл. инж. по рударство, Србин, член на 
делегацијата на ОК ССРН — Бор 

14. Мартиновиќ Зарија, роден на 7 ноември 1938 
година, магистер по економија, Црногорец, член на 
делегацијата на ОК СК — Кра лево 

15. Микиќ Воислав, роден на 10 ноември 1927 
година, генерал-мајор на ЈНА, Србин, член на де-
легацијата на ВП број М.22-10 

16. Радивоевиќ Велимир, роден на 10 февруари 
1938 година, инженер по технолога ја, Србин, член 
на делегацијата на Месната заедница — Трстеник 

17. Савиќ Александар, роден на 19 парил 1927 
година, дипл. економист, Србин, член на делегаци-
јата на Рудникот за ОЛОЕО И Ц И Н К „Велики мајдан" 
— Љубовија 

18. Трифуновиќ Миодраг, роден на 6 август 1927 
година, дипл. правник-магистер, Србин, член на 
делегацијата на ОК ССРН — Пожаревац 

19. Трифуновиќ Предраг, роден на 15 август 
1950 година, КВ работник-машинбравар, Србин, 
член на делегацијата на ООЗТ „ЕМПЕ" — Алек-
синац 

20. Бошковиќ Добривое, роден на 8 јули 1922 
година, општествено-политички работник, Србин, 
член на делегацијата на ЦК СК на Србија 

21. Гуриќ Градимир, роден на 9 јуни 1944 годи-
на, ВКВ металостругар, Србин, член на делегација-
та на ООЗТ Фабрика за машини, ОЗТ „Фаграм" 
— Смедерево 

22. Јечменица Рајко, роден на 4 октомври 1926 
година, општествено-политички работник, Србин, 
член на делегацијата на ЦК СК на Србија 

23. Малиновиќ Владо, роден на 6 јануари 1949 
година, ВКВ работник, Србин, член на делегаци-
јата на Работната заедница на Памучниот комби-
нат — Врање 

24. Његован Исо, роден на 7 јануари 1922 годи-
на, општествено-политички работник, Србин, член 
на делегацијата на Р К ССРН на Србија 

25. Петровиќ Л»убомир, роден на 23 јануари 
1920 година, општествено-политички работник, 
Србин, член на делегацијата на Општинската кон-
ференција на ССРН — Валево 

26. Петровиќ Синиша, роден на 29 септември 
1937 година, дипл. економист, Србин, член на деле-
гацијата на Општинскиот комитет на СК — Лес-
ковац 

27. Рајачиќ Милан, роден на 21 септември 1922 
година, општестевно-политтгчки работник, Србин, 
член на делегацијата на Месната заедница „Трг 
републике" Стари град — Белград 

28. Славински Тодор, роден на 2 јули 1927 го-
дина, општествено-политички работник, Југословен, 
член на делегацијата на Р К ССРН на Србија 

29. Красниќи Рамадан, роден 1951 година, ин-
женер, Албанец, член на делегацијата на ООЗТ 
„Салонити" — Качаник 

30. Исмаили Исмет, роден на 6 мај 1934 година, 
КВ трговец, Албанец, член на делегацијата на 
ООЗТ Алатница — Бујановац, РО ХИП — Панчево 
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III 

Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИ-

НА КОСОВО 

1. Сахатчија &емајљ, роден 1934 година, опште-
ствено-политички работник, Албанец, член на де-
легацијата на МЗ Раковица 

2. Драгај Мусли, роден 1926 година, општестве-
но-политички работник, Албанец, член на делега-
цијата на ОК СК Србица 

3. Спахиу Вахдет, роден 1945 година, инженер, 
Албанец, член на делегацијата на ОЗТ Виноград-
арство „Пиро" — Ораховац 

4. Демаху Азиз, роден 1929 година, правник, 
Албанец, член на делегацијата на РО Рудник 
„Фероникал" — Глоговац 

5. Роџаја Нурие, родена 194$ година, професор 
Албанка, член на делегацијата на ОК СК Приш-
тина 

6. Мераху Неџат, роден 1934 година, работник, 
Албанец, член на делегацијата на Комбинатот за 
кожа и обувки — Пеќ 

7. Хасоли Ибуш, роден 1938 година, ВКВ работ-
ник, Албанец, член на делегацијата на „Електросто-
панство" — Белаћевац 

8. Новобрадали Зија, роден 1929 година, опште-
ствено-политички работник, Турчин, член на деле-
гацијата на I МЗ Приштина 

9. Фазлиу Аслан, роден 1924 година, општестве-
но-политички работник, Албанец, член на делега-
цијата на ПК ССРН на Косово — Приштина 

10. КелмендЈЈ Јусуф, роден 1925 година, опште-
стЕено-политички работник, Албанец, член на де-
легацијата на МЗ Карагач — Пеќ 

11. Красници Мухарем, роден 1950 година, тех-
ничар, Албанец, член на делегацијата на ОЗТ 
„Балкан" — Сува Ретка 

12. Херој Седат, роден 1953 година, инженер. 
Албанец, член на делегацијата на ОЗТ „Фамипа" 
— Призрен 

13. Хајре дини Вехби, роден 1940 година, еконо-
мист, Муслиман, член на делегацијата на РО Шум-
ско стопанство „Коритник" во Драгаш 

14. Мухаџери Али, роден 1930 година, генерал-
н а јор на ЈНА Албанец, член на делегацијата на 
РЗ на ЈНА — Приштина 

15. Жориќ д-р Душица, родена 1933 година, очен 
лекар, Србинка, член на делегацијата на Очната 
клиника во Приштина > 

16. Трајковиќ Момчило, роден 1929 година, ра-
ботник, Србин, член на делегацијата на Топилни-
цата „Трепча" — Титова Митровица 

17. Јакшиќ Светислав, роден 1929 година, оп-
штествено-политички работник, Србин, член на 
делегацијата на I МЗ Приштина 

18. Гаши Јетулах, роден 1933 година, општестве-
но-политички работник, Албанец член на делега-
цијата на МЗ Поду ево 

19. Пуповци д-р Сурија, роден 1929 година, про-
фесор, Албанец, член на делегацијата на Правниот 
факултет во Приштина 

20. Мехмети Хамза, роден 1926 година, економи-
ст, Албанец, член на делегацијата на ОК СК Вучи-
трн. 

IV 

Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРА-

ИНА ВОЈВОДИНА 

1. Алимпић Душан, роден 1921 година,* опште-
ствено-политички работник, Србин, член на деле-
гацијата на ПК ССРН на Војводина 

2. Борош Геви Тибор, роДен 1954 година, КВ 
бравар, Унгарец, член на делегацијата на ООЗТ 
„Ремонт" — Суботица 

3. Гукиќ Анка, родена 1940 година, иНженер-
- дизајнер, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ 
„Весна" — Сомбор 

4. Гура Емилија, родена 1943 година, општестве-
но-политички работник, Унгарка, член на делега-
цијата на ОК СК Сента 

5. Јоветиќ Бранко, роден 1929 година, дипломи-
ран правник, Црногорец, член на делегацијата на 
ПК ССРН на Војводина 

6. Натан Ладислав, роден 1946, година, ВК ра-
ботник, Унгарец, член на делегацијата на Фабри-
ката на шеќер „Бачка" — Врбас 

7. Мамузиќ Богданка, родена 1925 година, дип-
ломиран инженер по технологија, Србинка, член 
на делегацијата на ООЗТ „Производство на нафте-
ни деривати" — Нови Сад 

8. Марковиќ Славица, родена 1957 година, тех-
ничар-технолог за подготовка, Србинка, член на 
делегацијата на ООЗТ ,,Папир" — Сремска Мит-
ровица 

9. Николчин Милош, роден 1919 година, опште-
ствено-политички работник, Србин, член на деле-
гацијата на ПК ССРН на Војводина 

10. Нинковиќ Гајо, роден 1954 година, здружен 
земјоделец, Србин, член на делегацијата на земјо-
делците — Стејановци 

11. Паниќ Живота* роден 1933 година, генерал-
н а јор на ЈНА, Србин,*ВП 5003 Нови Сад, член на 
делегацијата на ПК ССРН на Војводина 

12. Станиќ Миленко, роден, 1931 година, дипл. 
инж. по агрономија, Србин, член на делегацијата 
на Месната заеднина „Тамиш" — Панчево 

13. Стоисав левиќ Чеда, роден 1937 година, дипл. 
машински инженер, Србин, член на делегацијата на 
ООЗТ „Брусилица" Л Ж Т — Кикинда 

14. Шато Јанко, роден 1928 година, дипл. прав-
ник, Словак, член на делегацијата на ОК СК Ста-
ра Пазова 

15. Војниќ-Туниќ Зденка, родена 1950 година, 
наставник, Хрватка, член на делегацијата на ОВОО 
„Иван Милутиновиќ" — Суботица 

16. Борза Михаљ, роден 1938 година, ВК машин-
бравар, Унгарец, член на делегацијата на ООЗТ 
„Услуги" — Чока 

17. Доба Шандор, роден 1928 година, општестве-
но-политички работник, Унгарец, член на делега-
цијата на ПК ССРН на Војводина 

18. Глумац-Леваков Богдана, роден 1915 година, 
дипл. инж. по технологија. Србинка, член на деле-
гацијата на РО „Синтетички каучук" — Зрењанин 

19. Јухас; Данил, роден 1954 година, дипл, инж. 
пс земјоделство, Русин, член па делегацијата на 
ООЗТ „Земјоделско производство" — Шид 
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20. Молнар Вилмош, роден 1930 година, дипл. 
електроинженер, Унгарец, член на делегацијата на 
ПК ССРН на Војводина. 

Бр. 42 
12 април 1982 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Властимир Живковиќ, е. p. Бошко Брајовић е. p. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за утврдување на лик-
видниот инвестиционен потенцијал на банката и на 
условите за давање овластување за давање гаран-
ција, објавено во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/82, се поткрале подолу наведените грешки, та 
се. дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИД-
НИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА 
БАНКАТА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВ-

ЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 

Во точка 3 во Образецот ИО — Износ до кој 
можат да се даваат овластувања за давање гаран-
ции за периодот од до 19 година, во 
колона 2 под реден број 7 зборот: „долгорочни" тре-
ба да се брише. 

Под реден број 17 зборовите: „за основни сред-
ства" треба да се бришат. 

Под реден број 26 нам^то зборовите: „реден 
број 21 минус реден број 22)" треба да стои: „(ре-
ден број 24 минус реден број 25)". 

Од Сојузниот извршен совет Белград, 12 април 
1982 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за со-
држината на одделни конта во Контниот план за 
.буџетите на општествено-политичките заедници, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82, се 
поткрале подолу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БУ-
ЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Во член 18 став 7 наместо зборот: „работат" тре-
ба да стои зборот: „водат". 

Во член 26 став 1 наместо зборовите: „40 и 43" 
треба да стојат зборовите: „40 до 48". 

Во член 38 наместо зборовите: „70 и 77" треба 
да стојат зборовите: „70 до 78". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 22 март 1982 година. 

, О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— по повод 40-годишнината на востанието на 
народите и народностите на Југославија и 40-годиш-
нината на Југословенската народна армија за осо-
бени заслуги на зацврстувањето и јакнењето на оп-
штонародната одбрана и за високиот степен на бор-
бената готовност и морално-политичката состојба 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ 

1. пролетерски гардијски пук. 

Бр. 123 
22 декември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на С Ф Р Ј / 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

' — за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

питомац на ШРО — водник Сланкаменац Јова-
на Петар; 

десетар Барбир Николе Раде; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење , 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Кара Миховила Радован, Манигода 
Драгољуба Ненад, Ровчанин Хамдије Мирсад, 
Сунтешић Антуна Иван; 

разводнице Павличић. Николе Драган, Вински 
Јурај а Миљенко; 

војници: Дрмичанин Радосава Милорад, Фер-
дербар Луке Никола, Хир јанић Фрање Стјепан, Хо-
џић. Фазила Хусо, Јеличић -Луке Антун, Остојић 
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Владана Милић, Петричевић Ивана Драго, Источ-
ник Алојза Славко, Рахман Абдурамана Ђемаил, 
Рошкер Конрада Конрад, Стаменковић Тихомира 
Новица, Вуковић Неде Ратко, Збашник Антуна Ан-
тунј 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на „војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци на I&PO — водници: Farsky Милорада 
Младен, Ловрић Марка Звонимир, Лучић Звонка 
Славко; 

десетара!: Еарушић Николе Божо, Дујмовић 
Алојза Славко, Ху банић Мемиша Абдулах, Керч-
мар Владимира Владимир, Крстић Живорада Славо-
љуб, Плавшић Богдана Боган, Субашић Бејте 
Адил, Шантор Јосипа Славко; 

разводнице Димитриј евић Марка Бранко, Је-
рас Петра Томаж; 

војници: Агуш Рамиза Ердинч, Валцер Антона 
Јанко, Беречић Стјепана Антон, Боговац Дмитра 
Драго, Бошњак Дервиша Нијаз, Деловски Владе 
Тодор, Јашаревић Шеће Рамиз, Јури Мате Перо, 

> Кабадајић Јована Зоран, Колер Алојза Антон, Ку-
миноти Уроша Давор, "Мићуновић Јована Милан, 
Муршек Игњаца Јожеф, Огринец Алојза Марко, 
Николић Живојина Зоран, Нота Енгена Мирослав, 
Омеровић Мумика Ибрахим, Протић Ратка Радиво-
је, Рацић Станоја Драгиша, Симић Петра Добривоје, 
Суперина Ferrucija Арно, Шош Иштвана Шандор, 
Томас Марина Зоран, Васовић Лазара Радош, Велић 
Есада Хасан; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕД^уЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетаре Делимустафић Ба ј ре Фихрет, Џамбас 
Михајла Мирославу Јовановић Драгана Миланко, 
Петко Бранка Душан, Сабол Николе Никола, Вуко-
јевић Миленка Милош; 

разводници: Милосавл>евић Влахе Марко, Не-
новски Владе Љубин, Станковић Благоје Звонимир, 
Шимић Ивана Дарко, Зидар Рафаела Елко; 

војници: Ђоковић Радоице Ранко, Ђорђевић 
Властимира Драгиша, Фишер Људевита Ненад, Го-
лубовић Милана Зоран, Хоџа Алије Сафет, Ил^ћ 
Александра Властимир, Јеровшек Франца Франц, 
Јолић Цвије Чедо, Панић Радоша Милан, Печанац 
Милоша Ранко, Ранковић Живојина Зоран, Ристић 
Момчила Небојша, Стојановски Александра Велин-
че, Стокић Драгољуба Миленко, Шуј ераковић Ми-
лана Синиша, Вировац Мате Славко; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомец на ШРО — водник Калан Јоже Војко; 

десетаре Бедросиан Павла Роберт, Борас Мије 
Гордан, Бошњак Стјепана Иван, Давитков Миропа 
Звонимир, Ђузел Ивана Јосип, Халилбеговић Бе-
сима Џенан, Милојевић Павла Самчо, Радановић 
Стевана Војин, Рајић Томислава Жељко, Зафировић 
Милана Зоран, Зукић Реџепа Ерхад; 

разводнице Бистер Антона Младен, Бошњак 
Анте Мијо, Јовановски Александра Борис, Лукић 
Душана Зоран, Милошевић Душана Озрен, Папдан-
ко Јанка Мирослав, Павлис Мише Мирослав, Шен-
кар Карла Иван, Видаковић Јосипа Младен, Жугић 
Миле Станко; 

војници: Брегович Јожефа Јожеф, Ивковић 
Витомира Милијан, Јергић Вељка Дамир, Керола 
Ђуре Милан, Ковачевић Радомира Милојко, Ми-
ленковић Луке Томислав, Миленковић Гранислава 
Живко, Незић Халија Хасан, Петровић Богољуба 
Веља, Шкутор Јуре Благо, Бајагић Богдана Сретен; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОЈБРОДЕТЕЛИ 

питомец на ШРО — водник Сарајлић Младена 
Ђурица; 

десетари: Брашић Михаила Драгослав, Јивичић 
Миладина Милорад, Косанић Светозара Раденко, 
Лимани Шабана Насер, Лиммћ Анте Срећко, Мили-
вој ац Славка Ђоко; 

разводнице Бодуловић Звонимира Жељко, Еми-
носки Рамиза Агим, Хатукић Мехмеда Изудин, Ми-
ћић Раје Ђорђе, Руд еж Анте Душан, Селар Ел ора 
Валтер; 

војници: Чучковић Рајка Жељко, Гарић Димит-
риија Драгољуб, Градачак Драге Ђуро, Малетин 

-Стевана Ђорђе, Матић Јозе Антун, Превц Вићенца 
Марјан, Радаковић Милана Мирослав, Ристић Сре-, 
тена Драган; 

морнар Станић Мије Маринко; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности И за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ' ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци на ШРО — водници: Аврамовић Ми-
хаила Томислав, Токовић Миломира Рајко; 

питомци на ШРО — млади водници: Јовичић 
Ратка Здравко, Зорић Милана Милан; 

десетара: Чавчић Едхема Ћамил, Гудовић Гру-
бана Арсо, Јелушић Јакше Ранко, Кемпијан Павела 
Силви јус, Милојковић Радослава Добрица, Николић 
Мирка Милан, Потсчник Станка Хенри, Силадић 
Павла Мирослав, Стевановић Јакова Горан, Таћи 
Ибрахима Мухарем, Влатковић Николе Димитрије; 

разводнице Ћоровић Милоша Миладин, Хороз 
Мухарема Мујо, Костић Властимира Слађан, Мла-
деновић Светозара Велимир, Стархонић Емина 
Ешеф; 

војници: Аврамовић Свете Драгомир, Билбија 
Саве Илија, Босанац Стјепана Звонимир, Чолак 
Ивана Јосип, Ђорђевић Радивоја Драган, Фејзулаху 
Бајрама Сабит, Фенде Франца Бранислав, Флисар 
Лудвига Емил, Фрас Јоже Дарко, Гардашевић Ђока 
Новак, Граховац Славка Томислав, Гргураш Драге 
Драго, Карић Фаика Адил, Клисић Душана Слобо-
дан Кукић Ђуре Мане, Мулабећировић Хамдије 
Емир, Мусић Мује Мустафа, Неранџић Петра Дра-
ган, Николић Предрага Драгољуб* Норо Божидара 
Перица, Омеровић Османа Нихад, Сементе?в Димит-
ра Драги, Спајић Томислава Славољуб, Шинковец 
Димитрија Жарко, Штефек Ивана Младен, Виско-
вић Марка Јозо, Вујичић Гојка Трифко, Вукче-
вић Душана Мирко, Зоњић Ранка Томо; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини, 
што им служат за пример на другите 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

разводник Ристин Јована Душан; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ДЕТЕ ЛИ 

десетара: Цветковић Бранка Раде, Мандић Јо-
сипа Томислав; 

разводнице Бурул Ивана Јосип, Златић Драго-
љуба Чедомир. I 

Бр. 127 
25 декември 1981 година 

Белград 
Претседател 

- на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
f Страна 

254. Закон за обезбедување средства на феде-
рацијата за посебното зголемување на 
влогот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во капиталот на 
Меѓународната банка за обнова и развој 545 

255. Закон за обезбедување средства на фе-
дерацијата за влогот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 
општото зголемување на капиталот на 
Меѓународната банка за. обнова и развој 546 

256. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Сојузниот суд — — — — — 546 

257. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Сојузното јавно обвинителство — 548 

258. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Сојузното јавно правобранителство 549 

259. Закон за дополненија на Законот за пре-
кршоците со кои се повредуваат сојузни-
те прописи — — — — — — — — 551 

260. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Сојузниот општествен правобрани-
тел на самоуправувањето — — — — 551 

261. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за општествениот правобранител на 
самоуправувањето — — — — — — 553 

262. Закон за измени на Законот за Советот 
на федерацијата — — — — — — 553 

263. Закон за измена на Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1982 
година — — — — — — — — — 554 

264. Одлука за распоредување на средствата 
за нестопанска инвестиции утврдени во 
Буџетот на федерацијата за 1982 година 554 

265. Одлука за разрешување од должноста 
4 генерален секретар на Претседателството 
на СФРЈ - — — — — — — 556 

266. Одлука за именување генерален секре-
тар на Претседателството на СФРЈ — 556 

Страна 
267. Одлука за усогласување на надоместот 

на личниот доход на делегатите кои на-
домест на личниот доход остваруваат во 
Собранието на СФРЈ — — — —, — 556 

268. Одлука за усогласување на основицата 
за утврдување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ — — — — 557 

269. Одлука за ослободување од плаќање на 
посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки 
на интервентниот увоз на 147.000 тони ва-
ровен амониумнитрат — — — — — 557 

270. Одлука за начинот на утврдување на 
сопственото учество на корисниците на 
општествени средства за финансирање 
на инвестиции — — — — — — — 557 

271. Одлука за формирање на продажните 
цени на мало, односно на .големо е а про-
изводите од надлежност на федерацијата 560 

272. Наредба за утврдување на височината на 
надоместот на трошоците за закоп во 1982 
година — — — — — — — — — 565 

273. Наредба за утврдување на височината на 
основот за определување на додатокот 
кон пензијата и на височината на посто-
јаното месечно парично примање во 1982 
година н а ' лица одликувани со Орден 
на народен херој — — — — — — 565 

274. Наредба за утврдување на височината на 
основот за определување на додатокот 
кен пензијата и на постојаното, месечно 
парично примање во 1982 година — — 565 

275. Наредба за утврдување на најголемиот 
износ на надоместот на трошоците за за-
коп на лица одликувани со Орден на на-
роден херој во 1982 година — — — — 565 

276. Наредба за утврдување на основот за оп-
ределување на боречкиот додаток во 
1982 година — — — — — — — — 566 

277. Наредба за утврдување на месечните из-
носи на личната и на семејната'инвалид-
нина, на додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице и на ортопедскиот 
додаток во 1982 година — — — — 566 

278. Наредба за времето во кое воздухопло-
вните пристаништа мораат да бидат от-
ворени — — — — — — — — — 566 

279. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на произво-
дите од овошје, зеленчук и печурки и на 
пектинските препарати — — — — 568 

280. Правилник за измена на Правилникот за 
југословенските стандарди за мазива и 
сродни производи — — — — — — 571 

281. Листи на кандидати за избор на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — — — — _ 571 

Исправка на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за утврдување на лик-
видниот инвестиционен потенцијал на 
банката и на условите за давање овлас-
тување за давање гаранција — — — 574 

Исправка на Правилникот за содржината на 
одделните конта во Контниот план за 
буџетите на општествено-политичките 
заедници — — — — — — — — 574 

Одликувања — — — — — — — — — 574 
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