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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ИНДУСТРИЈАТА 

НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за здружување во Зае-
дница на индустријата на вооружување и воена 
опрема на Југославија, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 16 мај 1979 година. 

ПР бр 776 
16 мај 1979 година ,, 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ИНДУС-
ТРИЈАТА НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕ-

' МА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Заради обезбедување единство на системот на 

работата во областа на производството на-вооружу-
вање и воена опрема и, заради остварување на по-
себен општествен интерес во таа област, орган,иза-
циите на здружен труд што произведуваат вооружу-
вање и воена опрема и Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена 
(во натамошниот текст: членки) се здружуваат во 
Заедница на индустријата на вооружување и во-
ена опрема на Југославија (во натамошниот текст: 
Заедницата на ИВВОЈ) според одредбите на овој за-
кон. 

Член 2 
Под единство на системот на работата во об-

ласта на производството на вооружување и воена 
опрема, во смисла на овој закон, се подразбира 
единствен техничко-технолошки систем со кој се 
обезбедува усогласеност на интересите и меѓусебна 
зависност и поврзаност на организациите на здружен 
труд што произведуваат вооружување и воена оп-
рема во процесот на производството на вооружува-
ње и воена опрема и оптимално користење на ка-
пацитетите за производство на вооружување и 
воена опрема на целата територија на Соци-јали-

стичка Федеративна Републ,ика Југославија, заради 
опремување на вооружените сили на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и задо-
волување на други потреби на народната одбрана со 
вооружување и воена опрема од домашно производ-
ство. , 

Член 3 
Во Заедницата на ИВВОТ задолжително се здру-

жуваат работните организации кои што, врз основа 
на сојузен закон, Сојузниот извршен совет ќе ги 
определи како организации на здружен труд што 
произведуваат вооружување, и воена опрема. 

Правата, обврските и одговорностите, што про- -
излегуваат од овој закон и самоуправите општи 
акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на 
основните организации на здружен труд што про-
изведуваат вооружување и воена опрема, здружени 
во работна организација од став 1 на овој член. 

Заради остварување на задолжителна соработка 
и поврзување на дејностите на надворешнотргов-
скиот промет на вооружување и воена опрема со 
дејностите на организациите на здружен труд од 
ст. 1 и 2 на овој член, како и заради заедничкото ' 
остварување на работите и задачите од овој закон, , 
во Заедницата на ИВВОЈ се здружува и Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со -
посебна намена. 

Член 4 
Во Заедницата на ИВВОЈ може да се здружат 

и организациите на здружен труд што произведу-
ваат вооружување и воена опрема по основ на до-
лгорочни договори со Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана или "по основ на долгорочна коо-
,перација со организациите на здружен труд од член 
3 на овој закон, под условите и на начинот утврде-
ни со самоуправната спогодба за здружување во 
Заедницата на ИВВОЈ, со согласност на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член' 5 
Заедницата на ИВВОЈ се здружува во Стопан-

ската комора на Југославија и има положба на оп-
што зд,ружение. 

Работите на општото' здружение, во согласност 
со сојузниот закон со кој се уредува здружувањето 
на организациите на здружен труд во општи здру-
женија и Стопанската комора на Југославија, ш 
врши Заедницата на ИВВОЈ. 

Организациите на здружен труд од член 3 на 
овој Закон се здружаваат во Стопанската комора 
на Југославија преку Заедницата на ИВВОЈ. 

Член 6 
Заради остварување на целите од член 1 на 

овој закон, членките во рамките на Заедницата на 
ИВВОЈ: 

1) учествуваат во склучувањето на договори за 
основите на општествениот план на Југославија во 
областа на производството на вооружување и вое-



Страна 786 - Број 25 СЛУЖБЕН ЛЖЈТ НА СФРЈ Петок, 1 јуни 1979 

на опрема; склучуваат самоуправна спогодба за 
основите на' заедничкиот план за производство на 
вооружување и воена опрема; донесуваат заеднички 
планови за производство на одделни групи сред-
ства на вооружување и воена опрема и ги усогла-

суваат своите планови за производство на воору-
жување и воена опрема; 

2) учествуваат со Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана во изработката на програми за 
изградба, модернизација, реконструкција, одржу-

вање и користење на капацитети за производство 
на вооружување и воена опрема; 

3) ги усогласуваат меѓусебните односи и утвр-
дуваат заеднички ставови во поглед на произво-
дствено-програмската ориентација во поглед на 
'истражуваното, развојот и производството на воо-
ружување и воена опрема и му даваат предлози и 
мислења на СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна од-
брана за поделбата, односно за промената на под-
елбата на производствено-програмската ориентаци-
ја; 

4) се грижат и преземаат мерки за навремено, 
квалитетно и рационално извршување на обврски-
те од договор-ите за производство и промет на воо-
ружување и воена опрема; 

5) се грижат за примената на утврдените кри-
териуми и мерила за организирање, основање и 
здружување на организациите на здружен труд што 
произведуваат воружување и воена опрема; 

6) управуваат со средствата што задолжително 
или на друг начин се здружуваат во рамките на 
Заед,ницата на ИВВОЈ; 

7) со Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на и со сојузниот орган надлежен за работите на 
цените учествуваат во уредувањето на односите во 
областа на цен,ите на вооружување и воена опрема, 
ги следат и анализираат условите на стопанисува-
њето и општествено-економската положба на орга-
низациите на здружен труд што про-изведуваат воо-
ружување и воена опрема и даваат иницијатива за 
донесување на прописи и мерки, што влијаат врз 
унапредувањето на трудот и работењето во оваа 
област; 

8) даваат иницијатива и организираат општес-
твено договарање и самоуправно спогодување за 
прашањето од општ општествен или од заеднички 
интерес за учесниците во' областа на производството' 
и прометот на вооружувањето и воената опрема1 и 
го анализираат спроведувањето и остварувањето 

на склучените општествени до.говори и самоуправ-
ни спогодби; 

9) ги усогласуваат меѓусебните односи и инте-
реси во надворешно-трговскиот промет на вооружу-
вање и воена опрема и заедно со Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана учествуваат во донесу-
вањето на програмата за извоз на вооружување и 
воена опрема и преземаат мерки за нејзиното ост-
варување; 

10) вршат и други работи и задачи определени 
со сојузен закон, односно работи и задачи што ќе 
ги утврдат членките со самоуправната спогодба за 
здружување во Заедницата на ИВВОЈ. 

Член 7 
Заради остварување на целите од член 1 на 

овој закон, во областа на производството' и прометот 
на вооружување и воена опрема, членките, во рам,-
ките - на Заедницата на ИВВОЈ, соработуваат со 
надлежните органи на федерацијата, републиките, 
автономните покраини и општините и со Стопанска-
та комора на Југославија, општествено-политички-
те организации и други самоуправни организации 
и заедници. 

. - ' Член 8 
Заедницата на ИВВОРЈ остварува ,единство, на 

системот на1 работата и посебен^ опшествен интерес, 
во областа на производството и прометот на воо-

ружување и воена опрема под условите и на начин-
от утврдени со овој и со друг сојузен -закон и со 
самоуправни општи акти на Заедницата на ИВВОЈ. 

Член 9 
Заедницата на ИВВОЈ е правно лице со права, 

обврски и одговорности што ги има вра основа на 
Уставот на СФРЈ, сојузен закон и само-управната 
спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ. 

Седиштето на Заедницата на ИВВОЈ е во Бел-
град. 

Член 10 
Со Заедницата на ИВВОЈ управуваат членките 

врз начелата на делегатскиот систем. 
Делегатите во органите на управувањето на За-

едницата на ИВВОЈ ги делегираат работниците во 
основните организации на здружев труд што про-
изведуваат вооружување и воена опрема, на на-
чинот утврден со самоуправната спогодба за здру-
жување во Заедницата на ИВВОЈ. 

Меѓусебните" односи на членките во Заедницата 
на ИВВОЈ се уредуваат со самоуправна спогодба за 
здружување во Заедницата на ИВВОЈ и со други са-

, моуправни општи акти на Заедницата на ИВБОЈ 
кои мораат да бидат во согласност со самоуправна-
та спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ 
и со закон. 

Член 11 
Со самоуправна спогодба за здружување во За-

едницата на ИВВОЈ, членките ги уредуваат меѓусе-
бните односи во врска со здружувањето и на шнот 
на остварување на целите на здружувањето; ги 
утврдуваат органите на Заедницата" на ИВВОЈ и 
нивниот делокруг, и изборот и отповикот на член-
овите на тие органи; ја уредуваат постапката и ' 
начинот на одлучување и начинот ,на усогласување 
на ставовите; ги определуваат работите и задачите 
на Заедницата на ИВВОЈ согласно со чл. 7 и 8 на 
ОВОЈ закон; ги определуваат прашањата кои се уре-
дуваат со други самоуправни спогодби на членките 
на Заедницата на ИВВОЈ, определуваат за кои 
прашања органите на Заедницата на ИВВОЈ доне-
суваат самоуправни општи акти и задолжителни 
заклучоци за членките на Заедницата на ИВВОЈ; 
ги утврдуваат условите и начинот под кои други 
организации на здружен труд' и заедници можат да 
пристапат КОРГ Заедницата на ИВВОЈ; го утв,рду-
ваат начинот на финансирање на Заедницата на 

ИВВОЈ; уредуваат и други прашања во врска со 
здружувањето во 'Заедницата на ИВВОЈ. 

Член 12' 
Индивидуалниот работоводен орган на Заедни-

цата на ИВВОЈ односно претседателот на колеги-
јалниот работоводен орган на - Заедницата на 
ИВВОЈ го именува и го разрешува органот на 
управувањето на Заедницата на ИВВОЈ, во согла^-
сност со Сојузниот извршен совет. 

Работниците со посебни овластувања и одго-
ворности во работната заедница на Заедницата на 
ИВВОЈ. определени со самоуправната спогодба за 
здружување или со Статутот на Заедницата на 
ИВВОЈ, ги именува и разрешува од должност ор-
ганот на управувањето на Заедницата на ИВВОЈ, кој 
одлучува и за остварувањето на нивните 'одделни 
права,, обврска и одговорности. 

Член 13 
Заедницата на ИВВОЈ е должеа да ги известува 

Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и 
Сојузниот секретаријат ЗА народна одбрана за пра-
шањата од својот' делокруг најмалку еднаш годиш-
но односно' по потреба или на нивно барање. 

Член 14 
Собранието на СФРЈ врши општествен надзор, 

над работата на Заедницата на ИВВОЈ. 
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Член 15 
Сојузниот извршен совет врши надзор над за-

конитоста на работата на Заедницата на ИВВОЈ по 
прашањата од член 6 на ОВОЈ закон. 

Ако Сојузниот извршен совет најде дека ,са-
моуправната спогодба склучена во рамките на Зае 
дницата на ИВВОЈ или друг самоуправен општ 
акт на Заедницата на ИВВОЈ се во спротивност 
со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќе го 
запре нивното извршување и ќе поведе постапко 
пред Уставниот суд на Југославија за оцена на 
уставноста односно законитоста на запрената самоу-

- правна спогодба односно друг самоуправен општ 
акт. 

Сојузниот извршен совет е должен да поведе 
постапка пред Уставниот суд на Југославија во 
смисла на став 2 од овој член во рок од 30 дена 
од денот на запирањето. Ако во ТОЈ рок Сојузниот 
извршен совет не поведе постапка пред Уставниот 
суд на Југославија, запирањето на извршувањето 
на актот престанува со истекот на тот рок. Ако Со-
јузниот извршен совет поведе постапка пред Устав-
ниот суд на 'Југославија, запирањето на извршува-
њето на актот престанува со завршувањето, на таа 
постапка. 

Член 16 
Ако во рамките на Заедницата на ИВВОЈ ќе 

се обезбеди вршење на одделни работи од член 6 
на овој закон, Сојузниот извршен совет, на пред-
лог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
ќе пропише привремени мерки за заштита на по-
себниот општествен интерес и единството на систе-
мот на работата во областа на производството и 
прометот на вооружување 'и воена опрема. 

Сојузниот извршен совет ќе го стави вон од 
сила прописот донесен во смисла на став 1 на овој 
член штом во рамките на Заедницата на ИВВОЈ 
ќе се обезбеди вршењето на тие работи. 

Член 17 
Средствата за работа на Заедницата на ИВВОЈ 

ја обезбедуваат членките 
Критериумите и мерилата за обезбедување на 

средствата за работа на Заедницата на ИВВОЈ и 
начинот на пресметување и плаќање на тие средс-
тва се утврдуваат со самоуправна спогодба за здру-
жување во Заедницата на ИВВОЈ. 

Член 18 
Заедницата на ИВВОЈ, донесува за секоја годи-

на, план за работа, финансиски план и завршна 
сметка 

'Врз финансиското работање на Заедницата на 
ИВВОЈ се применуваат прописите што важат за 
организацииве на здружен труд. / 

Член 19 
За вршењето на стручни, административно-тех-

нички, помошни и слични работи од заеднички ин-
терес за членките, се формира работна заедница на 
Заедницата на ИВВОЈ. 

Со самоуправната спогодба за здружување во 
Заедницата на ИВВОЈ односно со друг самоуправен 
општ акт на Заедницата на ИВВОЈ, се утврдуваат 
стручрште административно-техничките, помошните 
и слични работи што ги врши работната заедница 
на Заедницата на ИВВОЈ. 

Член 20 
Врз работната заедница на Заедницата на 

ИВВОЈ не можат да се пренесуваат работите за 
ко-и одлучуваат органите на Заедницата на ИВВОЈ. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците во работната заедница на Заедницата 
на ИВВОЈ и на Заедницата на ИВВОЈ се уредуваат 
со самоуправна спогодба, во согласност со законот и 

со самоуправна,та спогодба за здружување во Зае-
дницата на ИВВОЈ. 

Член -21 
Работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ 

има раководител, кој го организира процесот на 
работата во неа и кој е одговорен за законитоста 
на работата и за извршувањето на работите и 
задачите доверени на^ работната заедница на Зае-
дницата на ИВВОЈ. 

Член '22 
Заедницата на индустријата на вооржување и 

воена опрема на Југославија, што е основана до де-
нот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон, е дол-
жна својата организација, работа и работење, 
како и самоуправните општи акти да ги усогласи 
со одредбите на овој закон во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

409. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република .Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКОНОМ-
СКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 
ОПРЕМА 

Се прогласува Законот за економските и други 
односи во производството и прометот на вооружува-
ње и воена опрема, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 16 мај 1979 година. 

ПР бр. 775 
16 мај 1979 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ 

И ВОЕНА ОПРЕМА 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ' 

Член Д 
Со овој закон се уредуваат посебните услови и 

начинот на остварување на економските и други од-
носи во областа на цените на вооружувањето и во-
ената опрема; надворешнотрговскиот промет на во-
оружување и воена опрема; девизното работење во 
врска со надворешнотрговскиот промет на вооружу-
вање и воена опрема; вложувањата на странски ли-
ца во организациите на здружен труд што произве-
дуваат вооружување и воена опрема; вршење на 
стопански дејности во странство од страва на " 
ганизациите на здружен, труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема; отстапување изградба 
на инвестициони објекти на странски изведувачи, 
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начинот и условите на остварување на посебниот 
рпштествен интерес ЕО производството и прометот 
на вооружување и воена опрема, како и правата и 
должностите и меѓусебните односи меѓу организа-
циите на здружен труд, другите самоуправни орга-
низации и заедници и на органите и организациите 
на општествено-политичките заедници во областите 
што се уредуваат со овој закон. 

Одредбите на овој закон се однесуваат на: 
1) организациите на здружен труд што, во сми-

сла на сојузниот закон со кој се уредува производ-
ството на вооружување' и воена опрема, можат да 
произведуваат вооружување и воена опрема; 

2) организациите на здружен труд и други само-
правни организации и заедници што ги произведу-

ваат средствата или ги вршат услугите од член 2 
став 2 на овој закон, што се од посебно-значење за 
производството на вооружување и воена опрема; 

3) органите на општествено-полтичките заед-
ници од член 4 на овој закон. 

Член 2 
Производството и прометот на вооружување и 

воена опрема се дејности од посебен општествен ин-
терес. 

Производството и прометот на готови производи, 
Полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, ре-
продукционен материјал, суровини и други средства, 
како и вршењето на услуги ЕО производството и про-
метот на вооружување и воена опрема, што се од 
посебно значење за производството на вооружување 
и воена опрема за потребите на опремувањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите потреби на народ-
ната одбрана, имаат приоритетно значење. 

Член 3 
Односите во областите од член 1 на овој закон 

меѓу организациите на здружен труд. другите са-
моуправни организации и заедници и органите и ор-
ганизациите на општествено-политичките заедници 
се засноваат и уредуваат врз начелата на трајно 
обезбедување на развојот и производството на воо-
ружување и воена опрема за потребите на вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите потреби на народната 
одбрана и меѓусебната поврзаност и зависност во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот на ор-
ганизациите на здружен труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема, во согласност со оства-
рувањето на посебниот општествен интерес во обла-
ста на производството и прометот на вооружување 
и воена опрема. 

Член 4 
Заради обезбедување на остварувањето на по-

себниот општествен интерес и приоритетното значе-
ње од член 2 на ОВОЈ закон, органите на општестве-
но-политичките заедници, во согласност со одред-
бите на овој закон, а во рамките на правата и долж-
ностите утврдени со уставот и законот, ги преземаат 
потребните мерки за обезбедување на материјалните 
и други услови за производство и промет,на воору-
жување и воена опрема и за успешно и ефикасно 
опремување на вооружените и други сили на народ-
ната . одбрана со вооружување и воена опрема од 
домашното производство, како и за извршување на 
меѓународните обврски на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

елементи што обезбедуваат автономна наменска 
функција на комплетите или системите при извр-
шувањето на задачите (муниција, експлозив, барут, 
пиротехнички, димни и запални средства, специјал-
ни електронски уреди, оптички средства и др.); спе-
цијални средства за одбрана и радијационо-биолош-
ко-хемиска заштита; агрегати; специјални алати И 
прибор; специфична амбалажа за транспорт и чу-
вање, како и техничка и експлоатациона докумен-
тација. 

II. ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ЦЕНИТЕ НА ВОО-
РУЖУВАЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА 

Член 6 
Работниците во основните и други организации 

на здружен труд што. произведуваат вооружување и 
воена опрема и надлежните сојузни органи, во ус-
лови на социјалистичко стоковно производство и во 
услови на меѓусебна зависност, поврзаност и одго-
ворност ги уредуваат односите во областа на цените 
на вооружувањето и воената опрема, во согласност 
со основите на системот на цените, планот на раз-
војот, изградбата и опремувањето на вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, среднорочните и годишните програми 
за изградба, модернизација, реконструкција одржу-
вање и користење на капацитетите за производство 
на вооружување и воена опрема (во натамошниот 
текст: програма за изградба), програмата за развој 
и производство на вооружување и верка опрема 
(во натамошниот текст: програма за производство), 
општествениот план на Југославија, заедничкиот 
план за производство на вооружување и воена 
спрема и со други акти кои се уредуваат односи-
те во областа на производството и прометот на воо-
ружување и воена опрема. 

При уредувањето на односите во областа на це-
ните на вооружувањето и воената спрема, работни-
ците во организациите на здружен труд од став 1 на 
овој член и надлежните сојузни органи се должни 
да водат сметка за усогласувањето на односите во 
општествената репродукција и насочувањето на це-
локупниот материјален и општествен развој во со-
гласност со остварувањето на заедничките интереси 
и цели врз основа на меѓусебните односи и рамно-
правноста во стекнувањето на доходот, здружува-
њето на труд и средства, и зголемувањето на про-
дуктивноста и ефикасноста на трудот. 

Под уредување на односите во областа на це-
ните на вооружувањето и воената опрема, во сми-
сла на овој закоп, се подразбира самостојното фор-
мирање на цените на вооружувањето и воената оп-
рема од страна на работниците во организациите на 
здружен труд. формирањето на цените преку опште-
ствени договори и самоуправни спогодби и пропи-
шувањето на цените од страна на надлежните со-
јузни органи како и уредувањето на начинот на вр-
шење на општествена контрола на цените. 

Член 7 
Работниците во организациите на здружен труд 

што произведуваат вооружување и воена опрема и 
надлежните сојузни органи ги уредуваат односите 
во областа на цените на вооружувањето и воената 
опрема со општествените договори и самоуправните 
спогодби за цените на вооружувањето и воената оп-
рема. што ги склучуваат меѓусобно, како и со други 
самоуправни општи акти. 

Член 5 
Под вооружување и воена опрема, во смисла на 

овој закон се сметаат' функционалните комплети 
или систоли наменети за опремување на вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Ј,угославија или ѕа други потреби на народна-
та одбрана, што опфаќаат основно средство (брод, 
авион, тенк, топ, возило, пушка, радиоуред и др.) и 

Член 8 
Политиката на цените на вооружувањето и вое-

ната опрема се утврдува во согласност со договорот 
за основите на општествениот план на Југославија 
во областа на вооружувањето и воената опрема, оп-
штествениот план на Југославија и со актот за ост-
варување на тој план. поаѓајќи од целите и зада-
чите утврдени во тие акти и од планот за развој, 
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изградба и опремување на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
односите во стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот, обезбедувањето на репродуктивната способ-
ност на капацитетите за производство на вооружу-
вање и воена опрема и од критериумите утврдени 
со овој закон, како и соодветните критеруми утвр-
дени со сојузен закон, со кој се уредуваат основите 
на системот на цените и општествената контрола на 
цените. ' 

Прописите за спроведување на политиката на 
цените од став 1 на овој член ги донесува. Сојуз-
ниот извршен совет на предлог од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана и од сојузниот орган над-
лежен за работите на цените. 

Член 9 
Заради остварување на целите и задачите утвр-

дени со плановите за развој, изградба и опремување 
на вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и другите потреби на на-
родната одбрана'во мир и во возна, со вооружување 
и воена опрема од домашно производство под најпо-
волни услови, при уредувањето на односите во об-
ласта на цените на вооружувањето и воената опре-
ма се поаѓа од следните критериуми: 

1) обезбедувањето на ефикасен и рационален 
развој, производство и промет на вооружување и 
воена опрема, како и репродуктивната способност на 
капацитетите за развој и производство на вооружу-
вање и воена опрема, 

2) материјалниот биланс во областа на воору-
жувањето и воената опрема, односно односите на 
производството и потрошувачката, увозот и извозот 
и резервите на вооружување и воена опрема, како и 
на готови производи, Полупроизводи, склопови, пот-
склопови, делови репродукционен материјал, суро-
вини, услуги и други средства што се од посебно 
значење за производството на вооружување и во-
ена опрема; 

3) односите во стекнувањето и распределбата на 
доходот и зависноста на доходот од продуктивноста 
на трудот и успешноста на управувањето и стопа-
нисувањето со општествените средства во производ-
ството на вооружување и воена опрема; 

4) движењето на цените на готови производи, 
Полупроизводи,, склопови, потсклопови, делови, ре-
продукционен материјал, суровини, услуги и др. и 
нивното влиание врз цените на вооружувањето и 
воената опрема; 

5) движењето на цените на вооружување и во-
ена опрема на странскиот пазар односно во меѓуна-
родната размена на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и нивното влијание врз це-
ните на' вооружување и воена опрема во домашното 
производство со цел да се согледа и поттикне порас-
тот на продуктивноста на трудот, рационално да се 
користат општествените средства и да јакнат дру-
гите квалитативни фактори на стопанисување во 
производството на вооружување и воена опрема; 

6) поттикнувањето на развојот на производните 
сили, а особено јакнењето на материјалната основа 
на здружениот труд во областа на вооружувањето и 
воената опрема, во согласност со планираниот раз-
вој во таа област; 

7) специфичностите што произлегуваат од карак-
терот на вооружувањето и воената опрема и нивниот: 
развој, производство и промет. 

Сојузниот извршен совет може, на предлог од 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, да до-
несе прописи за применувањето на критериумите од 
став 1 на овој член. 

Член 10 
Со општествениот договор за цените на воору-

жувањето и воената опрема се уредуваат основите, 
критериумите и мерилата за уредување на односите 
во областа на цените на вооржување и воена опре-

ма, како и готови производи, Полупроизводи, скло-
пови, потсклопови, делови, репродукционен матери-
јал, суровини и други средства и услуги во произ-
водството и прометот на вооружување и воена оп-
рема што се од посебно значење за производството 
на вооружување и воена опрема, и го разработува 
начинот за примена на критериумите од член 9 на 
овој закон. 

Општествениот договор од став 1 на овој член 
го склучуваат организациите на здружен труд што 
произведуваат вооружување и воена опрема, готови 
производи, Полупроизводи, склопови, потсклопови, 
делови, репродукционен материјал, суровини и дру-
ги ср,едства односно организациите на здружен труд 
што вршат услуги од посебно значење за производ-
ството на вооружување и воена опрема и Сојузниот 
извршен совет или органот овластен од него. 

Член 11 
Учесниците во општествениот договор од член 

10 на овој закон се должни да дадат иницијатива 
за склучување на општествен договор за цените на 
вооружувањето и воената опрема односно услугите 
во производството и прометот на вооружување и 
боена опрема во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Ако во рокот од став' 1 на ОЕОЈ член не се даде 
иницијатива за склучување на општествениот до-
говор од тој став односно ако во рокот што ќе го 
определи Сојузниот извршен совет не се Склучи тој 
општествен договор или престане да важи по кој и 
да е основ, Сојузниот извршен совет може да ги про-
пише мерилата и начинот на формирање на цените 
на вооружување и воена опрема односно на услуги 
во производството и прометот на вооружување и во-
ена опрема, или да ги пропише цените на вооружу-
вање и воена опрема и на услуги, во согласност со ̂  
одредбите на ОВОЈ закон. 

Прописот донесен врз основа на став 2 од. овој 
член се применува додека прашањата регулирани 
со тој пропис не се уредат со општествениот договор 
според одредбите на овој закон. 

Член 12 
Општествениот договор од член 10 на овој за-

кон содржи и одредби за: мерките со кои се обезбе-
дува применувањето на критериумите и мерилата 
утврдени со "договорот; регулирањето на меѓусеб-
ните односи во случај да настанат исклучителни 
околности во производството и прометот на воору-
жување и воена опрема, начинот^ на отстранување 
на влијанијата на поголеми стопански и други на,-
рушувања врз цените на вооружувањето, и воената 
опрема и цените на готовите производи и другите 
средства и услуги, што се од посебно значење за 
производството на вооружување и воена опрема 
(член 2 став 2); роковите и постапката за менување 
на цените на вооружувањето и воената опрема и 
средствата и услугите од член 2 став 2 на овој закон 
и начинот на спроведување и контролата на спро-
ведувањето на договорот, како и за други прашања 
што се од значење за формирање на цените на воо-
ружувањето и воената опрема. 

Член 13 
Со самоуправните спогодби за цените на воору-

жувањето и воената опрема се усогласуваат интере-
сите и се уредуваат односите од заеднички интерес 
на организациите на здружен труд што произведу-
ваат вооружување и воена опрема и организациите 
на здружен труд што произведуваат готови произ-
води, Полупроизводи, склопови, потсклопови, де-
лови, репродукционен материјал, суровини и други 
средства или вршат услуги во производството и про-
метот на вооружување и воена опрема, што се од по-
себно значење за производството на вооружување и 
воена опрема, и поблиску се разработуваат основите, 
критериумите и мерилата од општествениот договор 
за цените "на вооружување и воена опрема. 
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Член 14 
Самоуправната спогодба од член 13 на овој за-

кон и другите самоуправни спогодби содржат осо-
бено одредби за: 

1) меѓусебните испораки и преземањето на воо-
ружување и воена опрема, готови производи, Полу-
производи, склопови, потсклопови, делови, репро-
дукционен материјал, суровини и други средства, 
односно за начинот на вршење услуги во производ-
ството и прометот на вооружување и воена опрема, 
што се од посебно значење за производството на во-
оружување и воена опрема; 

2) меѓусебните односи во стекнувањето и распре-
делбата на заедничкиот приход и заедничкиот до-
ход остварен со здружување на труд и средства; 

3) начинот на поднесување заеднички ризик во 
производството и прометот на вооружување и воена 
опрема; 

4) постапката и начинот на меѓусебно известу-
вање за формирањето и промените на цените на 
вооружување и воена опрема, готови производи, По-
лупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репро-
дукционен материјал, суровини и други средства, 
како и цените на услугите во производството и про-
метот на вооружување и воена опрема што се од по-
себно значење за производството на вооружување и 
воена опрема; 

5) роковите и постапката за менување на само-
управните спогодби за цените од член 13 на овој за-
кон и другите самоуправни спогодби. 

Член 15 
Самоуправната спогодба од член 13 на овој за-

кон ја склучуваат организациите на здружен труд 
што произведуваат вооружување и воена оп-
рема односно организациите на здружен труд 
што произведуваат готови производи, Полупроиз-
води, склопови, потсклопови, делови, репродукцио-
нен материјал, суровини и други средства, или вр-
шат определени услуги во производството и проме-
тот на вооружување и воена опрема, што се од по-
себно значење за производството на вооружување и 
воена опрема, Заедницата на индустријата на воо-
ружување и воена опрема на Југославија и Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана. . 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
склучува самоуправни спогодби со организациите 
на здружен труд од став 1 на овој член во случаи 
кога здружува или вложува средства со кои распо-
лага. во развој, производство и промет на вооружу-
вање и воена опрема, во изградба, реконструкција и 
модернизација на капацитетите на тие организации 
на здружен труд и во други случаи кога со свои 
средства придонесува за поефикасен и порациона-
лен развој и производство на вооружување и воена 
опрема, готови производи, Полупроизводи, склопови, 
потсклопови, делови, репродукционен материјал, 
суровини и услуги за производство на вооружување 
и воена опрема. 

Член 16 
Ако самоуправната спогодба од член 13 на овој 

закон се не склучи во рок од шест месеци од денот 
на давањето иницијатива за нејзиното склучување, 
или таа самоуправна спогодба престане да важи по 
КОЈ и да е основ, Сојузниот извршен совет може да 
донесе прописи за разработка на мерилата за фор-
мирање на цените на вооружување и воена опрема 
односно да пропише мерила за формирање на це-
ните на готови производи, Полупроизводи, склопови, 
потсклопови, делови, репродукционен материјал, су-
ровини и други средства, како и услуги во произ-
водството и прометот на вооружување и воена оп-
рема што се од посебно значење за производството 
на вооружување и воена опрема, освен односите од 

Член 14 точка 2 на овој закон. 

Прописите донесени врз основа на став 1 на овој 
член се применуваат додека не се склучи самоуп-
равната спогодба според одредбите на член 13 од 
овој закон, односно за организациите на здружен 
труд што не ќе склучат самоуправна спогодба или 
не ќе пристапат кон самоуправната спогодба — до-
дека не го сторат тоа, 

Член 17 
Работниците во организациите на здружен 

труд што произведуваат вооружување и воена оп-
рема, гогови производи, Полупроизводи, склопови, 
потсклопови, делови, репродукционен материјал, 
суровини и други средства односно што вршат ус-
луги во производството и прометот на воорзгжување 
и воена опрема што се од посебно значење за про-
изводството на вооружување и воена опрема, во од-
носргге на меѓусебна зависност, поврзаност и одго-
ворност, самостојно ги формираат цените на воору-
жување и воена опрема, готови производи, Полупро-
изводи, склопови, потсклопови, делови, репродук-
ционен материјал, суровини и други средства, како 
и услуги во производството и прометот на вооружу-
вање и воена опрема, што се од посебно значење за 
производството и прометот на вооружување и воена 
опрема, во согласност со овој закон, со прописите до-
несени Брз основа на него, со општествен договор и 
со самоуправна спогодба. 

Член 18 
Цената на предметите на вооружување и воена 

опрема, готови производи, Полупроизводи, склопови, 
потсклопови, делови, репродукционен материјал, су-
ровини и други средства односно цената на услугите 
во производството и прометот на вооружување и 
воена опрема што се од посебно значење за произ-
водството и прометот на воорух^вање и воена оп-
рема се определува со самоуправна спогодба или 
договор, склучени меѓу организациите па здружен 
труд што произведуваат вооружување и воена оп-
рема и други организации на здружен труд, односно 
со договор склучен меѓу организациите на здружен 
труд што произведуваат вооружување и воена оп-
рема или други организации на здружен труд и Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 19 
Во поглед на постапката за склучување, мену-

вање и дополнување, раскинување односно преста-
нување на важењето и влегување во сила на опш-
тествениот договор од член 10 на овој закон односно 
на самоуправната спогодба од член 13 на овој за-
кон, се применуваат сојузните закони со кои се уре-
дуваат овие прашања, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 20 
Под општествена контрола на цените во областа 

на вооружувањето и воената опрема, во смисла на 
овој закон, се подразбира: контролата на примената 
на критериумите за цените утврдени со овој закон 
и мерилата од склучените општествени договори и 
самоуправни спогодби и прописите донесени врз 
основа на овој закон; контролата на однесувањето 
на учесниците на општествените договори и самоуп-
равните спогодби во формирањето на цените; презе-
мањето мерки против учесниците што не се придр-
жуваат кон одредбите од овој закон, склучените 
општествени договори и самоуправни спогодби, како 
и преземањето на мерки на непосредна контрола на 
цените. 

Ако надлежниот орган на федерацијата со мер-
ка на непосредна контрола на цените на вооружу-
вање и воена опрема пропише цена која е пониска 
од цената што би се формирала според критериу-
мите од овој закон односно од општествените дого-
вори и самоуправните спогодби склучени според од-
редбите од ово5 закон, и на тој начин ја наруши 
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рамноправноста на организациите на здружен труд 
во стекнувањето на доходот и располагањето со ре-
зултатите од трудот, должен е да утврди компенза-
ција во согласност со сојузен закон. 

Член 21 
Работите во врска со цените во областа на воо-

ружувањето и воената опрема според одредбите од 
овој закон, што за другите производи и услуги ги 
вршат органите надлежни за работи на цените спо-
ред одредбите од посебен сојузен закон, ги врши со-
јузниот орган надлежен за работите на цените, под 
условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот 
извршен совет, на предлог од, Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана и од сојузниот орган надле-
жен за работи на цените. 

Член 22 
Врз уредувањето на односите и формирањето на 

цените и врз утврдувањето на политиката на цените 
и вршењето општествена контрола на цените во об-
ласта на вооружувањето и воената опрема, согласно 
се прилепуваат одредбите на сојузниот закон за ос-
новите на системот на цените и општествената кон-
трола на цените. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана и од сојузниот 
орган надлежен за работи на цените, го утврдува 
начинот на согласна примена на сојузниот закон од 
став 1 на овој член врз уредувањето на односите и 
формирањето на цените во областа на вооружува-
њето и воената опрема, врз остварувањето на утвр-
дената политика на цените и вршењето на општест-
вената контрола на тие цени. 

ПЈ. ОДНОСИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

Член 23 
Надворешнотрговскиот промет на вооружување 

и воена опрема може да се врши само заради ост-
варување на плановите за развој, изградба и опре-
мување на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на другите 
потреби на народната одбрана и заради извршување 
на меѓународните обврски на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Надворешнотрговскиот промет на вооружување 
и воена опрема е ограничен и може да се врши под 
условите и на начинот утврдени со сојузен закон. 

Член 24 
Како надворешнотрговски промет на воору-

жување и воена опрема, во смисла на овој закон, се 
сметаат: 

1) извозот и увозот на вооружување и воена 
опрема односно на опрема за производство на воо-
ружување и воена опрема, готови производи, полу-
лроизподи, склопови, потсклопови и делови, што се 
користат во производството на вооружување и во-
ена опрема; 

2) извозот и увозот на репродукционен матери-
јал и сзгровини за производство па вооружување и 
воена опрема; 

3) работите на деловно-техничка соработка, ра-
ботите на долгорочна производствена кооперација и 
работите на прибавување и отстапување на матери-
јални права по основ на технологијата во областа на 
вооружуван,ото и воената опрема; 

4) изведувањето на инвестициони работи во 
странство (проектирање, изградба, опремување и др. 
капацитети за производство на вооружување и во-
ена опрема и други воени објекти); 

5) работите на застапување на странски фирми, 
работите на посредување во надворешнотрговскиот' 
промет на вооружување и воена опрема, работите 

на ремонт и доуги услуги во прометот на вооружу-
вањето и воената опрема. 

Член 25 
Надворешнотрговскиот промет на вооружување 

и воена опрема од член 24 на овој закон го врши 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, односно 
по негово овластување — Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена. 

Надворешнотрговскиот промет на вооружување 
и воена опрема од член 24 на овој закон можат да го 
вршат и организации на здружен труд, ако за вр-
шење на тој промет добијат одобрение од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 26 
Сојузниот извршен совет утврдува која опрема, 

производи, ПОЛУПРОИЗВОДИ, склопови, потсклопови, 
делови, репродукционен материјал или суровини од 
член 21 точ. 1 и 2 на овој закон можат да се извезу-
ваат и увезуваат само врз основа на посебна доз-
вола што ја издава Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Член 27 
^ Општествено-политичките заедници, организа-

циите на здружен труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници увезуваат, преку Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана, вооружување и воена 
опрема за потребите на територијалната одбрана и 
за други потреби на народната одбрана, што, според 
прописите, се должни да ги финансираат. 

Прописите за увозот на вооружување и воена 
опрема од став 1 на овој член ги донесува сојузниот 
секретар за народна одбрана. 

. Член 28 
Вооружување и воена опрема односно опрема за 

производство на вооружување и воена опрема, го-
тови производи, ПОЛУПРОИЗВОДИ, СКЛОПОВИ, ПОТСКЛО-
пови, делови и други средства можат да ее извезу-
ваат салад ако се усвоени во вооружувањето на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и ако се произведени според 
техничката документација и другите услови што ќе 
ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
вооружување и воена опрема односно опрема за 
производство на вооружување и воена опрема, го-
тови производи, Полупроизводи, СКЛОПОВИ, ПОТСКЛО-
пови, делови и други средства можат да се изве-
зуваат и кога се произведени според посебна тех-
ничка документација и условите предвидени во до-
говорот со странски купувач, на кој дал согласност 
Сојузниот секр зовријат за народна одбрана. 

Член 29 
Извозот па вооружување и воена опрема, одно-

сно на готови производи, Полупроизводи, склопови, 
потсклопови и делови и опрема за производство на 
вооружување и воена опрема и вршењето на 
услуги во производството и прометот на вооружу-
вање и воена опрема се врши врз основа на прог-
рамата за извоз на вооружување и воена опрема. 

Програмата за извоз на вооружување и воена 
опрема ја донесуваат Сојузната дирекција за про-
мет и резерви на производите со посебна намена и 
организациите на здружен труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема, во рамките на Заед-
ницата на индустријата на вооружување и воена 
опрема на Југославија, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 30 
Увозот на вооружување и воена опрема, односно 

на готови производи, Полупроизводи, ек чопови, пот-
склопови, депови, суровини, репродукционен мате-
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риј ал, опрема за производство на вооружување и 
воена опрема и др. се врши врз основа на програ-
мата за увоз на вооружување и воена опрема што ја 
донесува Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 31 
Програмите од чл. 29 и 30 на овој закон се доне-

суваат во согласност со плановите за развој, изград-
ба и опремување на вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
други потреби на народната одбрана, општествениот 
план на Југославија и со други акти со кои се уре-
дуваат прашањата на производството и прометот 
на вооружување и воена опрема. 

Член 32 
Организациите на здружен труд што произве-

дуваат вооружување и воена опрема и други орга-
низации на здружен труд, Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и Сојузната дирекција за промет 
и резерви на производи со посебна намена можат со 
странски правни и физички лица да склучуваат до-
говори за изведување на инвестициони работи во 
странство што се однесуваат на изградба на ка-
пацитети за производство на вооружување и воена 
опрема и на други воени објекти, под условите и на 
начинот што, во согласност со сојузен закон, ќе ги 
пропише Сојузниот извршен совет. 

Организациите на здружен труд и Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на производи со посеб-
на намена можат претходните и подготвителните 
дејствија за склучување на договорите од став 1 на 
овој член да ги преземаат само врз основа на соглас-
ност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Договорот од став 1 на овој член може да се 
склучи само врз основа на дозвола од СОЈУЗНИОТ сек-
ретаријат за народна одбрана. 

Договорот склучен во смисла на став 3 од овој 
член се поднесува, во рокот определен во издаде-
ната дозвола, до СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна 
одбрана заради евидентирање. 

Член 33 
Пријава за склучен договор, како и пријава за 

раскинување на склучен договор за работи на над-
ворешнотрговскиот промет на вооружување и воена 
опрема Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена односно организаци-
јата на здружен труд поднесува до Народната банка 
на Југославија. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ги доне-
сува прописите за содржината, начинот и роковите 
за поднесување на пријавата од став 1 на овој член. 

Член 34 
Работите на застапување на странски фирми и 

работите на посредување во надворешнотрговскиот 
промет на вооружување и воена опрема се вршат 
под условите и на начинот што ќе ги пропише Со-
јузниот извршен совет. 

Претходните и подготвителните дејствија за 
склучување на договори за вршење на работите од 
став 1 на овој член и склучувањето на тие договори 
ги одобрува Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Договорите од став 2 на овој член се регистри-
раат во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
под условите и на начинот што ќе ги пропише со-
јузниот секретар за наредна одбрана. 

Член 35 
Мерки за привремено ограничување на надво-

решнотрговскиот промет на вооружување и воена 
опрема донесува СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Мерки за привремено ограничување па надво-
решнотрговскиот промет на опрема за производство 

на вооружување и воена опрема, готови производи, 
Полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, реп-
родукционен материјал, суровини и други средства 
и услуги во производството и прометот на вооружу-
вање и воена опрема што се од посебно значење за 
производството на вооружување и воена опрема, Со-
јузниот извршен созет донесува според одредбите на 
сојузниот закон со кој се уредува прометот на стоки 
и услуги со странство, водејќи сметка за остварува-
њето на плановите за развој, изградба и опремување 
на вооружерити сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, другите потреби на 
народната одбрана и за извршувањето на меѓуна-
родните обврски на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

За донесените привремени мерки за ограничу-
вање на надворешнотрговскиот промет на предме-
тите на вооружување и воена опрема СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет е должен веднаш да го извести Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 36 
Одредбите од сојузниот закон со кој се уреду-

ва прометот на стоки и услуги со странство, како и 
од сојузниот закон за царините што се однесуваат 
на постапката и начинот на царинење, на прегле-
дот на стоки и на вршењето надзор, не се приме-
нуваат 'врз работите на надворешнотрговскиот про-
мет што за потребите на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
или по одлука на Сојузниот извршен совет за из-
вршување на меѓународните обврски на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија ги врши 
непосредно Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, односно по негово овластување Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена. 

Прописите за начинот на вршење на надвореш-
нотрговскиот промет од став 1 на овој член ги до-
несува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Прописите за примена на одредбите на сојуз-
ниот закон за царините, за постапката и начинот 
за царинење, за прегледот на стоки и вршењето 
надзор над надворешнотрговскиот промет од став 1 
на ОЕОЈ член ги донесува директорот на Сојузната 
управа за царини, во спогодба со сојузниот секре-
тар за народна одбрана. 

' Член 37 
Работите на надворешнотрговскиот промет на во-

оружување и воена опрма од член 24 на овој закон, 
врз основа на овластувањето од Сојузниот секрета-
ријат за наредна одбрана, Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена 
ги врши од свое име и за своја сметка, од свое име 
и за сметка на организациите на здружен труд 
што произведуваат вооружување и воена опрема 
или од името и за сметка на тие организации., 

Член 38 
Основите, критериумите и мерилата за уреду-

вање на односите во вршењето на работите на на-
дворешнотрговскиот промет од член 24 на ОВОЈ за-
кон и други прашања во врска со вршењето на тој 
промет што Сојузната дирекција за промет и резер-
ви на производи со посебна намена ги врши за 
сметка на организациите на здружен труд што про-
изведуваат односно учествуваат во производството 
на вооружување и воена опрема, се уредуваат со 
општествен договор. 

Општествениот договор од став 1 на овој член 
го склучуваат Сојузниот извршен совет и организа-
циите на здружен труд што произведуваат односно 
учествуваат во производството на вооружување и 
воена опрема, во рамките на Заедницата на индус-
тријата на вооружување и воена опрема на Југос-
лавија. 
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Усогласувањето на интересите и уредувањето 
на односите од заеднички интерес и поблиската 
разработка на основите, критериумите и мерилата 
на општествениот договор од став 1 на овој член се 
уредуваат со самоуправни спогодби за надворешно-
трговскиот промет на вооружување и воена опрема, 
што ги склучуваат организациите на здружен труд 
од став 2 на овој член и СОЈУЗНИОТ секретаријат за 
народна одбрана — Сојузната дирекција за промет 
и резерви па производи со посебна намена. 

Член 39 
Со самоуправната спогодба од член 38 став 3 

на овој закон се уредуваат особено: 
1) условите и начинот на организирано и един-

ствено вршење на надворешнотрговскиот промет; 
2) меѓусебните права и обврски во врска со ис-

тражувањето, развојот и" производството на воору-
жување и ,воена опрема за потребите на извозот; 

3) поблиските услови и начинот на програми-
рање на извозот и увозот на вооружување и воена 
опрема; 

4) утврдувањето на приходот што се остварува 
со надворешнотрговскиот пролет што го врши Со-
јузната дирекција за промет и резерви на произ-
води со посебна намена за сметка, на организациите 
на здружен труд што произведуваат вооружување 
и воена опрема, и трошоците за работење на Сојуз-
ната дирекција за промет и резерви на производи 
со посебна намена; 

5) распределбата на остварениот приход на 
организациите на здружен труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема; 

6) заедничкото поднесување ризик од страна на 
организациите на здоужен труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема и на Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена, во врска со работите на надворешно-
трговскиот промет од член 24 на овој закон; 

7) здружувањето на средства заради развој и 
производство на вооружување и воена опрема за 
извоз, кредитирање на извозот на вооружување и 
воена опрема, создавање на резерви на вооружува-
ње и воена опрема за потребите на извозот, поттик-
нување на извозот на вооружување и воена опрема 
и осигурување од ризик во работите на извозот 
на вооружување и воена опрема; 

8) мерките што учесниците на самоуправната 
спогодба, во рамките на своите права и должности, 
ќе ги преземаат односно предлагаат заради уна-
предување на надворешнотрговскиот промет на 
вооружување и воена опрема. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на' овој 
член се уредуваат и други прашања на надвореш-
нотрговскиот промет на вооружување и воена опре-
ма од член 24 на овој закон од значење за учесни-
ците на самоуправната спогодба. 

Член 40 
Ако општествениот договор од член 38 став 1 

на овој закон не се склучи во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон или 
општествениот договор престане да важи по кој и 
да било основ,^ Сојузниот извршен совет ќе донесе 
пропис со кој ќе ги регулира прашањата од член 38 
став 1 на овој закон. 

Ако самоуправната спогодба од член 38 став 3 
на овој закон не се склучи во рок од шест месеци 
од денот на давањето иницијатива за негово склу-
чување или самоуправната спогодба престане да 
важи по кој и да било основ, Сојузниот извршен 
совет може да донесе -прописи за разработка на 
основите, критериумите и мерилата што се утврде-
ни со општествениот договор од член 38 став 1 на 
овој закон и да ги регулира прашањата од член 39 

став 1 точ. 1, 2 и 3 од овој закон, односно да про-
пише мерки за унапредување на надворешнотргов-
скиот промет на вооружување и воена опрема. 

Прописите од ст. 1 и 2 на овој член се приме-
нуваат додека прашањата што се уредени со тие 
прописи не се уредат со општествен договор однос-
но со самоуправна спогодба. 

Член 41 
За вршење на работите на надворешнотргов-

скиот промет од член 24 на овој закон, Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со 
посебна намена може да основа постојани претстав-
ништва и постојани делегатски места во странство. 

Прописи за основањето, работата и укинување-
то на постојаните претставништва и на постојаните 
делегатски места во странство од став 1 на овој 
член донесува сојузниот секретар за народна од-
брана. 

Член 42 
Ако со одредбите од овој закон не е определено 

поинаку, врз надворешнотрговскиот промет од член 
24 на овој закон се при?тенуваат одредбите од со-
јузните прописи за прометот на стоки и услуги со 
странство. 

IV. ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И 
ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 

ОПРЕМА 

Член 43 
Организациите на здружен тр,уд што произве-

дуваат вооружување и воена опрема и Сојузната 
дирекција за промет и резеори на производи со 
посебна намена, во девизното работење и во кре-
дитните односи со странство имаат право и обврски 
што според СОЈУЗНИОТ закон со КОЈ се уредува де-
визното работење и кредитните односи со странство 
ги имаат организациите на здружен труд, ако со 
овој закон не е определело по;'маку, 

Член 44 
Усогласување на меѓусебните односи и интере-

си во областа на надворешнотрговскиот промет на 
вооружување и воена опрема и на другите економ-
ски односи со странство во врска со вооружувањето 
и воената опрема, организациите на здружен труд 
што произведуваат вооружување и воена опрема 
и Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, остваруваат во Заедни-
цата на индустријата на вооружување и воена оп-
рема на Југославија. 

Член 45 
Сојузниот извршен совет ги утврдува, согласно 

со насоките на надлежниот орган на федерацијата, 
мерките и механизмите за редовно и дополнително 
поттикнување на извозот "на производи со посебна 
намена и други форми на економски односи со 
странство, чијашто посебна камена е од општ оп-
штествен интерес. 

Член 46 
Платниот промет со странство по работите на 

надворешнотрговскиот промет од чле-н 24 на овој 
закон што го вршат органите и организациите од 
член 25 на овој закон и начинот на плаќање и на-
платување во врска со тие работи се уредуваат со 
општествен договор што со организациите на здру-
жен труд што произведуваат вооружување и воена 
опрема, во рамките на Заедницата на индустријата 
на вооружување и воена опрема на Југославија, ќе 
го склучи Сојузниот извршен совет. 

Ако општествениот договор од став 1 на овој 
член не се склучи во рок од шест месеци од денот 
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на влегувањето во сила на овој закон или ако 
склучениот општествен договор од став 1 на овој 
член престане да важи по кој и да било основ, Со-
јузниот извршен совет ќе донесе прописи за усло-
вите и начинот на вршење на платниот промет со 
странство по работите од став 1 на овој член и за 
начинот на плаќање и наплатување во врска со тие 
работи. 

Член 47 
Средства за плаќање во странство по работите 

на надворешнотрговскиот промет од член 24 на 
овој закон, што Сојузната дирекција за промет и 
резерви на производи со посебна намена ги врши 
од свое име и за сметка на организациите на здру-
жен труд што произведуваат вооружување и воена 
опрема, обезбедуваат тие организации на здружен 
труд и и ги ставаат на располагање на Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со 
посебна намена, најдоцна осум дена пред рокот во 
кој може да се изврши плаќањето во странство. 

Девизи за плаќање на увозот на специфична 
опрема, за производство на вооружување и воена 
опрема, на специфични готови производи, Полупро-
изводи, склопови, потсклопови, делови, суровини и 
репродукционен' материјал за развој и производ-
ство на вооружување и воена опрема за потребите 
на развојот, изградбата и опремувањето на воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, им се обезбедуваат на орга-
низациите на здружен труд од член 1 став 2 точка 
1 на овој закон преку Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, под условите и на начинот што ќе 
ги пропише Сојузниот извршен совет. 

' Девизи за плаќање на увозот на опрема за 
производство на вооружување и воена опрема, на 

, готови производи, Полупроизводи, склопови, пот-
1 склопови, делови, суровини и репродукционен ма-

теријал за развој и производство на вооружување 
и воена опрема за потребите на извозот, заради из-

1 вршување на меѓународните обврски на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија обезбе-
дуваат организациите на здружен труд што произ-
ведуваат вооружување и воена опрема со средства-
та што ќе ги остварат со извозот на вооружување и 
воена опрема. 

АКО износот на девизите остварен со извозот 
според став 3 од ОВОЈ член не е доволен за плаќа-
ње на увозот според став 3 од овој член, износот 
на девизи што недостига им се обезбедува на ор-
ганизациите на здружен труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема преку Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана, под условите и на 
начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен 
совет. 

Член 48 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена е должна веднаш, а 
најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот 
на изводот за приливот на девизи на нејзината 
девизна сметка, остварени со вршење на надвореш-
нотрговскиот промет од член 24 на ОВОЈ закон за 
сметка на организациите на здружен трзгд што про-
изведуваат вооружување и воена опрема, да издаде 
налог за пренос на тие девизи на девизните сметки 
на организациите на здружен труд на кои им при-
паѓаат тие девизи. 

Член 49 
Плаќањата и наплатувањата по работите на 

надворешнотрговскиот промет на материјално пра-
во на технологија во областа на вооружувањето 1 

и воената опрема (патенти, лиценци и др.) и на на-
дворешнотрговскиот промет на знаења и искуства 
во областа на вооружувањето и воената опрема 

(кпош-ћо\у), се вршат под условите и на начинот 
што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 50 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена е должна да води по-
себна евиденција за работите на надворешнотргов-
скиот промет што ги врши од свое име и за сметка 
на организациите на здружен труд што произведу-
ваат вооружување и воена опрема и па тие органи-
зации да им овозможи увид во книговодствената и 
друга документација заради нивно информирање,.' 
како и да им ја стави на располагање соодветната 
документација заради остварување на девизните и 
други права. 

Член 51 
Со општествениот договор од член 38 став 1 на 

овој закон се утврдуваат основите, критериумите и 
мерилата за уредување на односите по прашањата 
од чл. 47 и 48 на ОВОЈ закон помеѓу Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена и организациите на здружен труд 
што произведуваат вооружување и Еоена опрема. 

Член 52 
Кредитните односи со странство во областа на 

вооружувањето и воената опрема се засноваат и 
остваруваат според одлуките на Сојузниот извршен 
совет што ги'донесува тој, согласно со плановите 
за развој, изградба и опремување на вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, со другите потреби на народната од-
брана и потребите за извршување на меѓународни-
те обврски на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, во рамките на општествениот 
план на Југославија. 

Член 53 
Кредитните односи со странство, согласно со 

член 52 од овој закон, во областа на вооружување-
то и воената опрема, ги заснова и остварува Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана односно по 
негово овластување Сојузната дирекција за промет 
и резерви на производи со посебна намена. 

Кредитни односи со странство, во врска со вр-
шењето на надворешнотрговскиот промет од член 
24 на овој закон, можат да засноваат и остваруваат 
и организациите на здружен труд ако за тоа доби-
јат одобрение од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 54 
За странските кредити што ги користи Сојуз-

ниот секретаријат за народна одбрана, односно по 
негово овластување Сојузната дирекција за промет 
и резерви на производи со посебна намена, соглас-
но со член 52 на овој закон, Народната банка на 
Југославија дава гаранции, супергаранции и други 
форми на емство, врз основа на одлука од Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 55 
Кредитните работи во врска со кредитните од-

носи од член 5?. на овој закон и намерата за склу-
чз^вање на тие работи се регистрираат ка ј Народ-
ната банка на Југославија — Воениот сервис. 

Народната банка на Југославија — Воениот сер-
вис води евиденција за склучените кредитни рабо-
ти со странство од став 1 на овој член. 

Начинот и роковите за регистрација односно на 
водење евиденција и содржината и роковите за 
поднесување пријава за намерата за склучување 
односно за склучените кредитни работи со стран-
ство од став 1 на овој член ги пропишува Народ-
ната банка на Југославија во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана. . , Ј 
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' Член 66 
Привремените ограничувања на плаќањата со 

странство, предвидени со сојузниот закон со кој се 
уредува девизното работење и кредитните односи 
со странство за увоз на вооружување и воена опре-
ма ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Привремените ограничувања на плаќањата за 
увоз на опрема за производство на вооружување и 
воена опрема, на готови производи, Полупроизводи, 
склопови, потсклопови, делови, репродукционен 
материјал, суровини и други средства и за вршење 
на услуги во производството и прометот на вооружу-
вање и воена опрема, што се од посебно значење за 
производството на вооружување и воена опрема, ги 
пропишува Сојузниот извршен совет, водејќи смет-
ка за остварувањето на плановите за развој, из-
градба и опремување на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
за другите потреби на народната одбрана и за из-
вршувањето на меѓународните обврски на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

За привремените ограничувања на плаќањето 
за увоз на вооружување и воена опрема, што ќе ги 
пропише врз основа на став 1 од овој член, Сојуз-
ниот извршен совет е должен веднаш да го извес-
ти Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 57 
Девизна контрола на работите од овој закон 

што се вршат за потребите на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавила и за други потреби на народната одбрана 
што ги врши Сојузниот секретаријат за народна 
олбрана и девизна контрола на тие работи што ги 
вршат организациите на здружен труд што произ-
ведуваат вооружување и воена опрема и Сојузртата 
дирекција за" промет и резер,ви на производи со по-
себна намена, врши Народната банка на Југослави-
ја — Воениот сервис. 

Член 58 
, Вложувања средства на странски правни и фи-

зички лица во организациите на з д р у ж е н труд што 
произведуваат вооружување и воена опрема можат 
да се вршат само во согласност со плановите за 
развој, изградба и опремување на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, за други потреби на народната одбрана 
и за извршување на меѓународните обврски на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
со општествениот план на Југославија и со други 
прописи со кои се уредуваат производството и про-
метот на вооружување и воена опрема. 

Член 59 
Организацијата на здружен труд што произве-

дува вооружување и воена опрема односно по неј-
зино овластување Сојузната дирекција за промет и 
резерви на производи со посебна намена, можат да 
вршат претходни и подготвителни дејствија за 
склучување на договори за вложување средства на 
странски правни и физички лица само врз основа на 
претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. Пред добивањето на претходно 
одобрение организацијата на здружен труд односно 
Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, не можат на странско 
лице да му даваат никакви податоци за производ-
ството на вооружување и воена опрема, ниту да 
допуштат какви и да било снимања. 

Организацијата на здружен труд што произ-
ведува вооружување и воена опрема односно Сојуз-
ната дирекција за промет и резерви на производи 
со посебна намена, можат да ги склучуваат догово-
рите од став 1 на овој член само врз основа на доз-
вола од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Договорот склучен во смисла на став 2 од овој 
член се поднесува,' во рокот определен во издаде-
ната дозвола, до Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана заради евидентирање. 

Договор за вложување средства на странски 
правни и физички лица во организација на здру-
жен труд што произведува вооружување и воена 
опрема може, во спогодба со таа организација, да 
склучи и Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 60 
Изградба на инвестиционен објект односно из-

ведување на одделни работи на инвестиционен об-
јект, што според посебни прописи се од интерес за 
народната одбрана можат да му "се отстапат на 
странски изведувач само ако со тоа не се доведу-
ваат во прашање интересите и безбедноста на на-
родната одбрана. 

Организацијата на здружен труд може да врши 
претходни и подготвителни дејствија во врска со 
склучувањето на договор и да склучува договор за 
отстапување изградба на инвестиционен објект од-
носно изведување на одделна работи на инвестици-
онен објект, само врз основа на претходно одобре-
ние од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 61 
Заради остварување на интересите и целите во 

областа на народната одбрана, извршување на ме-
ѓународните обврски на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и заради развој и 
стабилизација на производството на вооружување и 
воена опрема, Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана односно по негово овластување Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена, врши стопански дејности во стран-
ство предвидени со сојузниот закон со кој се уре-
дува вршењето на стопански дејности во странство. 

Организацијата на здружен труд што произве-
дува вооружување и воена опрема може да ја вр-
ши стопанската дејност во странство од став 1 на 
овој член само врз основа на претходно одобрение 
од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 62 
Врз вложувања на средства на странски правни, 

и физички лица, врз отстапувањето изградба на 
инвестиционен објект на странски изведувач и врз 
вршњето на стопански дејности во странство во об-
ласта на народната одбрана и производството на 
вооружување и воена опрема, согласно се примену-
ваат сојузните прописи," ако^ со овој закон не е оп-
ределено поинаку. 

Член 63 
Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 

применување на одредбите од чл. 58 до 62 на овој 
закон. 

V. ОДРЕДБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ОПШТЕСТВЕ-
НАТА САМОЗАШТИТА ВО ОБЛАСТА НА ЕКО-
НОМСКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И 

ВОЕНА ОПРЕМА 

Член 64 
Безбедноста и општествената самозаштита во 

областа на економските и други односи во произ-
водството на вооружување и воена опрема се ор-
ганизираат и спроведуваат според одредбите на со-
јузниот закон со кој се уредува народната одбрана 
и одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 
производството на вооружување и воена опрема, ка-
ко и со прописите донесени врз основа на тие за-
кони. 
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Член 65 
Транзит на вооружување и воена опрема преку 

територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија може да се врши само по по-
себно одобрение од Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Член 66 
Во пријавата за склучена работа за извоз и уиоз 

на вооружување и воена опрема и во царинската де-
кларација не можат да се внесуваат податоци што 
претставуваат тајни податоци на народната одбрана. 

Кои податоци не можат да се внесуваат во ис-
правите од став 1 на овој член пропишува сојуз-
ниот секретар за народна одбрана. 

VI. ОДРЕДБА ЗА НАДЗОРОТ И РЕШАВАЊЕТО 
НА СПОРОВИ ВО ОБЛАСТА НА ЕКОНОМСКИТЕ 
И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И 
ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 

ОПРЕМА 

Член 67 
Во поглед на надзорот и решавањето на споро-

ви во областа на економските и други односи во 
производството и прометот на вооружување и вое-
на опрема се применуваат одредбите од сојузниот 
закон со кој се уредува производството на воору-
жување и воена опрема. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со парична казна од 100 000 до 1,000 000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако врши работи на надворешнотрговскиот 
промет на вооружување и воена опрема без одо-
брение од Сојузниот секретаријат за народна од-
брана (член 25 став 2); 

2) ако изврши увоз на вооружување и воена 
опрема противно на одредбите од овој закон или на 
одредбите од други прописи за увозот на вооружу-
вање и воена опрема (член 27); 

3) ако преземе претходни и подготвителни деј-
ствија за склучување на договор или ако склучи 
договор за деловно-техничка соработка или за из-
ведување на инвестициони работи во областа на 
производството на вооружување и воена опрема без 
согласност односно одобрение од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана или ако склучениот до-
говор за тие работи не го достави до Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана заради евиденција, 
во рокот определен во дозволата (член 32); 

4) ако работите на застапување на странски 
фирми или работите на посредување во надвореш-
нотрговскиот промет на вооружување и воена оп-
рема ги врши противно на пропишаните услови и 
начин или ако без одобрение од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана презема претходни и 
подготвителни дејствија за склучување на тие до-
говори или ако склучи таков договор (член 34); 

5) ако противно на прописите основе или укине 
постојано претставништво или постојано делегатско 
место во странство (член 41); 

6) ако без одобрение од Сојузниот секретаријат 
за наводна одбрана заснове или врши кредитни од-
носи со странство (член 53 став 2); 

7) ако без претходно одобрение од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана врши претходни и 
подготвителни дејствија за склучување на договор 
или склучи договор за вложување средства на 
странски лица во организација на здружен труд 
што произведува вооружување и воена опрема 
(член 59 ст. 1 и 2); 

8) ако противно на одредбата од член 60 став 1 
на овој закоп му отстапи на странски изведувач 
изградба на'инвестиционен објект или на одделни 
работи или ако врши претходни и подготвителни 
дејствија во врска со склучувањето или склучи та-
ков договор без претходно одобрение од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана (член 60 став 2); 

9) ако без претходно одобрение од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана врши стопанска 
дејност во странство 2о областа на вооружувањето 
и воената опрема (член 61 став 2); 

10) ако не постапи или постапи противно на 
прописите на Сојузниот извршен совет за примена 
на одредбите од чл. 58 до 62 на овој закон (член 63); 

11) ако врши транзит на вооружување и воена 
опрема преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија без одобрение од 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана (член 
65). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружен труд или во друго правно 
лице со парична казна од 2 ООО до 30 ООО динари. 

Член 69 
За стопанските престапи од член 68 на овој за-

кон организацијата на здружен труд или друго 
правно лице може да се казни со парична казна до 
дваесеткратен износ на девизите, динарите или на 
вредноста на други предмети што се предмет на 
стопанскиот престап, ако настапиле потешки пос-
ледици. 

Член 70 
На организацијата на здружен труд или на 

друго правно лице ќе му се одземат предметите и 
имотната корист, што се прибавени со извршување 
на стопанскиот престап од член 68 на овој закон. 

Член 71 
Со парична казна од 5.000 до 100 ООО динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако при утврдувањето на цените на воору-
жувањето и воената опрема не се придржува кон 
критериумите за формирање на цените утврдени со 
општествен договор (член 10) или мерилата утврде-
ни со самоуправна спогодба (член 14); 

2) ако извезува вооружување и воена опрема, 
склопови, Полупроизводи и други предмети што се 
од посебно значење за производството на вооружу-
вање и воена опрема, а не се произведени според 
предви децата документација или други услови 
(член 28); 

3) ако до Народната банка на Југославија не 
поднесе пријава за склучување или пријава за 
раскинување на склучен договор за работи на на-
дворешнотрговскиот промет на вооружување и вое-
на опрема или ако таа пријава не ја поднесе во 
рокот или на начинот предвиден со прописот 
(член 33); 

4) ако ЕО работите на надворешнотрговскиот 
промет на вооружување и воена опрема не постапи 
или постапи противно на односите, условите и на-
чинот на вршење на тие работи утврдени со оп-
штествен договор или со самоуправна спогодба 
(член 38) или со прописите со кои се уредени тие 
прашања (член 40 став 2); 

5) ако плаќања и наплатувања по работи на 
надворешнотрговскиот промет или на материјално 
право на технологија во областа на производството 
на вооружување и воена опрема врши со други 
средства или противно на пропишаните услови или 
начин на плаќање (член 49); 
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6) ако не постапи или постапи противно на про-
писите за начинот и роковите за регистрацијата, за 
евиденцијата, за содржината и роковите за подне-
сување пријава за намера за склучување и за 
склучени кредитни односи со странство (член 55 
став 3); 

7) ако во пријава за склучена работа на извоз 
или увоз на вооружување и воена опрема внесе по-
датоци што не можат да се внесуваат во таа при-
јава (член бб). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата на здружен труд или во друго поавно лице со 
парична казна од 1.000 до 10 ООО динари. 

VIII ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 72 
Прописите и другите акти што во областа на 

производството и прометот на вооружување и вое-
на опрема ги донеле Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, ќе се усогласат со од-
редбите од овој закон во рок од три месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

410. 

Врз основава член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈи, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите на извозот и увозот, кој е составен 
дел на Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/78), во колона 3 се врши следната измена: 

3102 Азотни ѓубриња, минерални 
или хемиски: 
6) Калпиумцијанамид кој со-

држи најмногу 25% по те-
ЛБ Д жината на азотот ЛБ Д 

7) Уреа ЛБ Д 
8) Други: 

а) варов амониумпитрат 
Д (KAN) ЛБ Д 

б) амонијачен раствор на 
ЛВ амониумнитрат или уреа ЛВ Д 

в) други ЛВ Д 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што 
ќе се склучат и пријават на банката од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. п. бр 514 
24 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

411. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), точка 
6 под 25 на Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на царината на уво-
зот на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 44'78) 
и точка 1 на Одлуката за продолжување на важе-
њето на Одлуката за критериумите што ќе се при-
менуваат при намалувањето на царината на увозот 
на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр 70^78, 
6/'79, 9/79, 14/79 и 21/'79), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 

ПОЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
поЛитичко-информативна дејност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12'79) во точка 1 се вршат следните 
дополненија: 

1) пред тар број 84.19'2в се додава нов тар. 
број, кој гласи:' 

„84 17/2к Други машини, уреди и опрема и нивни 
делови 
Ех. 
Апарати за сушење на офсет-плочи" 

2) во тар. број 84 19/2в се додава нова алинеја, 
која гласи: 
„Машини за пакување на весници и списанија"; 

3) по тар. број 84 19/'2в се додаваат два нови 
тар. броја, кои гласат: 

„84.22/бк Машини и уреди за дигање и манипу-
лација, друго 
Ех. 
Уреди во вид на систем со програмско 
управување за транспорт и експедиција 
на готови весници 

84.32/1 Книговезачки машини 
Ех. 
— Машини за бигување (биг-машини), 

машини за шиење со жица (хефт-ма-
шини), моторни 
Забелешка: Пониска царина се при-, 
менува врз сите машини опфатени со 
претходната алинеја освен врз: 
Тул-машини на конци и жица 
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Биг-маишни со широчина до 70 mm, 
моторни 
Хефг-машини за шиење на блокови 
и слично со жица со дебелина од 
8 mm. моторни 

— Машини за собирање (цантрагување) 
на печатени табаци на списанија 

— Машини за шиење на книги (тул-
-машини) 

— Машини за пресување на свиткани 
табаци пред зашивањето 

— Комбинирани машини за собирање 
(цантрагување) до 24 страници, за 
лепење, сушење и обрежување на 
книги 

— Книговезачки машини за свиткување 
на печатарски табаци"; 

4) во тар. број 84.34/16 се додаваат девет нови 
алинеи, кои гласат: 

„— Машини, апарати и прибор, за леење 
или набирање (линотип, монотип, ин-
тертпп, итн.) 

— Машини, апарати и прибор, за леење, 
без вградени уреди за набирање 

— Машини за изработка на печатарски 
плочи и валзаци (клишеа) за длабок 
печат и за директна репродукција на 
документи со електронска постапка — 
(хелиоклишеграфи) 

— Машини за нагризување на метални 
плочи 

— Вертикални центрифуги за ослоју-
вање на офсет-плочи 

— Машини за леење на лостови и плочи 
за изработка на печатарски спот 

— Машини за репродукција на текст во 
облик на дупчени хартиени ленти 

— Фотонабирачки машини со или без 
видео-терминали (еден или повеќе 
терминали), како и со или без печатач 
Композери за набирање на текст"; 

5) пв тар. број 84 34/16 се додаваат пет нови 
тар. броеви, кои гласат-

„84.35/1а 

84 3?/2 

84.35/3 

Ротациони машини за печатење на вес-
ници 
Ех. 
Офсет ротациони машини за печатење 
на весници, со два или повеќе агрегати 
за печатење и со над 15.000 обрти на 
час, со апарат за свиткување, како и 
со или без уреди за сушење 

Заклопни преси 
Ех. 
— Печатарски преси за коректурни 

пробни отпечатоци 
— Заклопни печатарски машини 
— Офсет-Хенделбергови еднобојни ро-

тации со еден верк 
— Офсет-Хенделбергови двобој ни рота-

ции со два верка 

Други печатарски машини 
Ех. 
— Цилиндрични печатарски машини 

— Печатарски офсет-машини за печат 
од табак 

— Офеет-табачни машини, со брзина ни 
пзчатсње над 4 500 отпечатоци на час. 

84 59/'8к ' Други машини и механички уреди, други 
Ех, 
— Уреди за мешање на бои 
— Комбинирани машини за миење и 

сушење на печатарски валјаци 

85.13/1е-2 Електрични апарати, други 
Ех. 
Теле факсимили за пренос на слика на 
далечина"; 

6) во тар. број 85.15/1 по втората алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„Телефаксимили за прием и исправање 
на слика"; 

7) по тар. број 85.15/1 се додава нов тар, број, 
кој гласи: 

„85.19/1з Разводни табли и командни табли, други 
Ех. 
Пултови за командување и програми-
рање на работата на ротациони машини 
и репродукциони камери"; 

8) во тар. број 90.07/1а се додаваат четири нови 
алинеи, кои гласат: 

.,— Хоризонтални репродукциони ка-
камсри за графичката индустрија 

— Сканери со ласерски уред за пар-
цијално одвојување на бои 

— Проточни камери за филмска лента 
од 16 mm; 

— Чекорни камери за филмска лента 
од 16 mm; 

9) во тар. број 90.07/16 по четвртата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„Уреди за електронско издвојување на 
бои (сканери) 
— Фото-репродукциони камери за вер-

тикално и хоризонтално снимање во 
графичката индустрија"; 

10) во тар. 6poj 90.09 се додава нова алинеја која 
гласи: 

„— Читачи (печатачи за микрофилм во 
облик на ролна, џекет или микро-

фиш)"; 

11) по тар. број 90.09 се додава нов тар. број. кој 
гласи: 

„9010/1 Апарати за фотокопирање или термо-
копирање 
Ех. 
— Апарати за контактно копирање на 

комплетни страници од весници 
— Машини за контактно копирање (ос-

ветлување и предизвикување на 
офсет-плочи) 

— Апарати за копирање (осветлување 
и развивање) на феброхалидна филм-
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ска лента со широчина од 16 mm на 
дијазо-филмска лента 

— Апарати и уреди за контактно ко-
пирање на филм, хартија, печатарски 
плочи и валјаци"; 

12) во тар. број 90.10/Зв по втората алинеја, се 
додаваат десет нови алинеи, кои гласат: 

„ Автоматски апарати за развивање на 
филмуван печатарски слог 
— Апарати за сечење на филмови 
— Апарати за сушење на филмови 
— Апарати (пултови) за развивање на 

офсет-плочи, рачно и автоматски / 
— Светлечки маси за подготвување на 

типо-печат 
— Пултови за исплатување на офсет-

-плочи 
— Пултови за нанесување на лак и бои 

на офсет-плочи 
— Машини за развивање на филм на-

бран на фото-слагачка машина или 
на филмови со снимени страници од 
весници 

— Уреди .за намалување и Зголемување 
на јачината на тоновите на растер-
ските позитиви и негативи, со јеткање 

— Екрански уреди за уфрлање на^ 
филмска лента од 16 mm во каналите 
на џекети"; 

13) по тар. број 9010/Зв се додаваат три нови 
тар броја, кои гласат: 

„90.16/16-4 Мерни и контролни инструменти, апа-
рати и машини, друго 
Ех. 
Уреди со компаратор за мерење на ви-
сочината и дебелината на печатарскиот 
ред или височината на клишето, со под-
лога 

90 25 Инструменти и апарати, за физички 
и хемиски анализи 
Ех. 
Уреди за физичка анализа на бои на 
колор-фотографии со помош на жела-
тински филтри 

90.28'Зг Други електронски инструменти и апа-
рати, други 
Ех. 
Електронски дензитометри за испиту-
вање на густината на зацртување на 
филмовите". 

2 Ова решение се применува врз увозот што 
ќе се врши од 1 јануари до 31 мај 1979 година. 

3 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
де: от на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 515 
24 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

412. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење в^ 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр, 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН! 
ПРЕМИН МЕТКОВИЌ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПО-

МОРСКИ СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се оп^ 
ределува постојан граничен премин Метковиќ за ме-
ѓународен поморски сообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр 516 
24 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

413. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБ-
РАЌАЈ БАРАЊСКО ПЕТРОВО СЕЛО - БЕ-

РЕМЕНД 

1. Решението за определување на сезонски гра-
ничен премин за меѓународен сообраќај Барањско 
Петрово Село — Беременд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/79), престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 517 
24 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,^ 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

414. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), СОЈУЗНИОТ секретар 
за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕ-

TO НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL 
CORRIERE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Domenica del corriere" број 
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16/17 од 25 април 1979 година, што излегува на ита-
л ј а н с к и Јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/481 
14 мај 1979 година 

Белград 
Заменик 

на сојузниот секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

415. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 3 од Зако-
нот за заштита од јонизирачки зрачења (.,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/76), во согласност со Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија, со Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана и со Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЛОКАЦИЈА, ИЗГРАДБА, ПРО-
Ј К А РАБОТА, ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА И КОРИС-
ТЕЊЕ НА НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈКИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради заштита на животот и здрав јато на чо-

векот и заштита на човековата средина од штетно 
дејство на јонизирачки зрачења, нуклеарни елек-
троцентрали, нуклеарни реактори, акцелератори над 
5 MeV, лаборатории за работа со високи активно-
сти на радиоактивни материи, постројки што служат 
за преработка на радиоактивни руди, на нуклеарни 
суровини, на озрачени горива и на фисиони проду-
кти, и објекти за чување, обработување и конечно 
сместување на радиоактивни отпадни материи (во 
натамошниот текст: нуклеарни објекти и постројки), 
можат да бидат изградени и користени на местата и 
под условите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Под лаборатории за работа со високи активнос-

ти на радиоактивни материи и под ПОСТРОЈКИ ШТО 
служат за преработка на радиоактивни материи, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат објек-
тите односно прегреј ките во кои се користат или 
преработуваат радиоактивни материи чија вкупна 
активност, според пропишаните групи на радиоток-
сичноета, ги преминува границите означени во 
следната табела: 

Група на радиоток- Вкупна активност 
сичност а (СВѕ) 

Т од 3,7 
И 1,0 37 

III 10,0 370 
IV 100,0 3700 

Член 3 
Под објекти што ползуваат нуклеарно гориво, 

во смисла на овој правилник, се подразбираат обје-
ктите во кои се складираат, се користат или прера-
ботуваат природен ураниум, природен ториум, ура-
ниум 235, ураниум 233 и изотопи на плутониум, во 
количини што ги преминуваат границите означени 
во следната табела: 

Нуклеарно гориво Состав или Количина 
што се користи обогатување 

Ураниум природен 10t 
Ториум природен 20 t 
Ураниум 235 во смеса со ура-

кот 238, обогатен 
над 10% 0,5 kg 

Ураниум 235 во смеса со ура-
нот 238, обогатен 
од 0.72 до 10% 10 kg 

Ураниум 233 0,5 kg 
Плутониум сите изотопи*) 4 GBg 

Освен плутониумот 238 ако неговиот изотопски состав во 
смесата преминува 80а/ѕ. 

Член 4 
Под сигурност на нуклеарниот објект и построј-

ка, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
сите технички и организациони мерки предвидени 
со проект што се спроведуваат во текот на изград-
бата, проверени при пробната работа, и се примену-
ваат во текот на користењето, како и по престано-
кот на работата, кои, во сите услови, обезбедуваат 
заштита на човековата средина од контаминација 
со радиоактивни материи и кои спречуваат озрачу-
вање над пропишаните граници на населението и на 
лицата што работат во тие објекти односно построј-
ки. 

Член 5 
Под пропишните граници на озрачување на 

населението, во смисла на овој правилник, се под-
разбираат границите определени така' што уделот на 
озрачувањето што го врши нуклеарниот објект или 
постројка, заедно со озрачувањето што потекнува 
од други извори на јонизирачки' зрачења, на кои 
им е изложено населението на исто подрачје, не ги 
преминува границите определени со посебни про-
писи. 

Член 6 
Под посебни прописи, во смисла на овој правил-

ник. се подразбираат прописи за максимално дозво-
лено граници на радиоактивната контаминација на 
човековата средина и прописи за границите над 
кои населението и лицата што работат со изворите 
на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изло-
жени на озрачување. 

Член 7 
Согласноста на член 10 на Законот за заштита 

од јонизирачки зрачења може да се издаде за ло-
кација. за изградба, за пробна работа, за пуштање 
во работа и за користење на нуклеарни објекти и 
постројки ако се предвидени и обезбедени пропи-
шаните или определените мерки на сигурност за 
време на нормална работа на погонот и во случај 
на несреќа ка ј нуклеарниот објект односно построј-
ка. 

Промените од значење за сигурност на нуклеа-
рните објекти и постројки, што се измислени да се 
извршат по добиената согласност за локација, из-
градба, пробна работа, пуштање во работа и кори-
стење, подлежат на повторна согласност. 

Член 8 
Ако корисникот на нуклеарен објект или пос-

тројка има намера трајко да престане со користе-
њето на објектот односно на постројката тој е дол-
жен за тоа претходно да го извести органот над-
лежен во смисла на член 10 од Законот за заштита 
од јонизирачки зрачења. 
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II. Услови за локација на нуклеарни објекти и 
постројки 

Член 9 
Нуклеарни објекти и постројки можат да се 

градат на локација за која со истражување ќе се 
утврди дека во поглед на природните или вештач-
ките појави на подрачјето на локацијата и во по-
глед на влијанието на објектите односно построј-
ките од определен тип и моќност врз човековата 
средина може да се постигне пропишаната сигур-
ност. 

Член 10 
Заради оценување на подобноста на локацијата 

на нуклеарен објект односно постројка со истражу-
вање се утврдуваат: 

1) природните појави што постојат или што мо- 1 

жат да се појават на подрачјето на предложената 
локација (земјотреси, поплав::, нестабилности на 

теренот, вонредни метеоролошки појави и др.); 
2) вештачките појави (експлозив отрови, по-

жари и др.); 
3) критичните патишта за озрачување на насе-

лението со радиоактивни материи; 
4)'опасности од последицата од дејствувањето 

на утврдените појави врз сигурноста, како и про-
ектните подлоги потребни за спречување на тие 
опасности и последици. 

Член 11 
Истражувањата од член 10 на овој правилник 

на подрачјето на локацијата на нуклеарниот об-. 
јект односно постројка ги опфаќаат: 

1) селзмолошките и геолошките особини на по-
драчјето и локалните геолошки особени на лока-
цијата (регионална геологија, литологлја, страти-
графија. геолошки преломи, сеизмичка историја, 

вибрациони поместувања на земјиштето); 
2) површинските и подземните води, нивоата 

на водете, врнежите, пороите, брановите предизви-
кани од земјотреси и од други природни појави: 

3) климата, брзината и правците на ветровите, 
температурата, врнежите, влажноста и маглата, об-
л а ч н о с т и сонченоста категоријата на стабилноста 
на времето, температурната инверзија; 

4) површинските преломи на теренот, одро-
н'лте и лизгалиштата лазлните, подземните јами 
и, карснлте формации, рудниците, дупнатините, 
улегнувањата. слепувањето и издигнувањето на 
теренот; . 

5) орка ноќите ветрови, торнедото. поројните 
дождови, мразот и градот: 

6) дејностите во врска со преработката, тран-
спортот. складирањето и ракувањето со опасни ма-
терии што можат да предизвикаат експлозија, по-
жар или труење; 

7)населеноста и структурата на населението, те-
ковите на м и г р а ц и ј а , навиките во исхраната, деј-
ностите на населението и процената на прирастот 
на населението; ' 

8) површините наменети за земјоделство и сто-
чарство, нивната големина, производите и приносот; 

9) намените за кои се користат водите, со пода-
тоци за видовите на растителни и животински орга-
низми во водите и за реконцентрациите во седиме-
нтите и организмите; 

10) туристичките објекти и објектите за фарма-
цевтската и прехранбената индустрија; 

11) површините и објектите што се користат за 
живеење и за рекреациони цели, нивната големина 
и намена; 

12) другите појави и елементи ако се потребни 
за оценување на подобноста на предложената ло-
кација. 

Член 12 
За оценување на подобноста на локацијата на 

нуклеарен објект и постројка има влијание и по-
добноста на локацијата од гледиште на општонаро-
дната одбрана, како и процената на опасноста од 
јонизирачки зрачења поради технолошки хаварии 
и други неочекувани настани. 

Член 13 
Со анализата на резултатите од истражувањата 

извршени во смисла на чл. 10, 11 и 12 на овој пра-
вилник, што инвеститорот на нуклеарен објект или 
постројка со соодветна документација ја поднесува 
кон барањето за давање согласност, се докажува ме-
ѓусебното влијание на објектите односно построј-
ките ,и околината, се предвидуваат ограничувања и 
мерки заради обезбедување заштита на човековата 
средина од јонизирачки зрачења и се определуваат 
проектни подлоги за сигурност на објектите односно 
постројките. 

Член 14 
Согласноста за локација на нуклеарен објект и 

постројка ќе се даде ако со истражувањата и про-
цените извршени во смисла на овој правилник се 
утврди и со проектните подлоги се предивиди дека 
со изградбата и користењето на предвидениот тип и 
капацитет на објектот, односно постројката на из-
браната локација се обезбедува заштита на човеко-
вата средина од контаминација со радиоактивни 
материи и се спречува озрачување на населението 
над границите определени со посебни прописи. 

III. Услови за изградбата на нуклеарни објекти и 
постројки 

Член 15 
Нуклеарни објекти и постројки можат да се 

градат според стандарди, технички норматиѕи и 
норми на квалитетот на производи и услуги што 
обезбедуваат сигурност на објектот односно на по-
стројката во смисла на член 4 од овој правилник. 

Член 16 
Нуклеарни објекти и постројки можат да се 

изградат на локација за која е дадена согласност 
и според проект со кој се предвидени. 

1) заштита на човековата средина од контами-
нација со радиоактивни материи и спречување на 
озрачување над пропишаните граници на населе-
нието и лицата што ќе работат во објектот односно 
во постројката; 

2) проектни решенија за спречување на хава-
рии и други неочекувани настани, како и решени-
ја за ублажување на штетните последици што би 
можеле да бидат предизвикани од хаварии односно 
добивање согласност за локација; 

3) соодветни решенија што се предвидени со 
проектните подлоги прифатени во постапката за 
добивање согласности за локација; 

4) соодветен квалитет на конструкцијата, на 
системот и на компонентите значајни за сигурноста 
на нуклеарен објект односно постројка. 

Член 17 
Со проектот за изградба на нуклеарен објект 

и постројка, зависно од типот, капацитетот и тех-
нологијата мораат да бидат предвидени соодветни 
процесни, сигурносни и заштитни системи, и тоа: 

1) за собирање, обработка, чување и сместување 
на радиоактивни отпадни матер-ии; 

2) опрема и уреди потребни за мерење на ни-
вото на јонизирачките зрачења во нуклеарниот 

објект односно постројка, на местата за испушта-
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ње на радиоактивни отпадни материи и во нивната 
околина; 

3) инструментација и регулациони системи што 
се потребни за следење на работата и за управување 
во нуклеарниот објект односно постројка; 

4) автоматски заштитни системи заради запира-
ње на процесот на работата и заради пуштање во 
погон на други системи значајни за сигурноста; 

5) уреди за вентилација и за пречистување на 
воздух; 

6) уреди за пречистување на течни радиоакти-
вни отпадни материи. 

Со проектот за изградба на нуклеарен реактор, 
покрај системите од став 1 на овој член, мораат да 
бидат предвидени: 

1) системи за запирање и гасење на реакторот и 
за одржување на реакторот во состојба на поткри-
тичност; 

2) систем за пречистување на ладилникот на 
реакторот. 

Член 18 
Со проекот за изградбата на нуклеарна електро -

централа, покрај системите од член 17 на овој пра-
вилник, мораат да бидат предвидени следните соо-
дветни процесни, сигурносни и заштитни системи, 
и тоа: 

1) за одведување на преостанатата топлина од 
јадрото на реакторот во сите услови; 

2) за ладење на реакаорот во нужда; 
3) за обезбедување енергија во нужда; 
4) за одведување на топлина од конструкциите, 

системите и компонентите до конечниот резервоар 
на топлина; 

5) заштитна зграда на реакторот со изолациоии 
вентили и со системи за ладење и пречистување на 
воздух во зградата; 

6) за ракување, складирање и чување на нук-
леарното гориво и за проверување на оштетеноста 
на горивните елементи. 

Член 19 
Сигурноста и функционалноста на конструкции^ 

те, на системите и компонентите значајни за сигур-
носта на нуклеарната електроцентрала и на нукле-
арниот реактор мораат да бидат проектирани така 
што да се обезбедува функционирање на конструк-
цијата, системот односно компонентата и во случај 
на дефект кај некој од нивните делови (начело на 
едностоук отказ). 

Член 20 
Инвеститорот на нуклеарен објект и постројка 

е должен кош проектот за изградба да приложи из-
вештај за сигурноста со документација потребна за 
оценување на подобноста на проектните решенија, 
и тоа: 

1) опис на проектот, со податоци и со погонски 
о с о б е н о с т и на нуклеарниот објект односно постројка; 

2) опис на процесните сигурносните и заштит-
ните системи и на нивното функционирање: 

3) податоци за стандардите за техничките нор-
м а т и в за поимите на квалитетот на производите и 
услугите и за методите користени при изработ-
ката на проектот и на одделни проектни реше-
т к а : 

4)податоци за опремата и за постапките при 
обработка и складирање на радиоактивни материи; 

5) податоци за средствата за заштита на чове-
ковата средила од Јонизирачки зрачења и начин на 
кој со обезбедува таа заштита 

Инвеститорот на нуклеарна електроцентрала 
нуклеарен реактор или постројка за преработка на 
истрошено нуклеарно ГОРИВО, покрај податоците од 
Став 1 на овој член е должен во извештајот за си-
гурноста да ги внесе следните податоци: 

1) анализа на неочекуваните внатрешни и на-
дворешни настани; 

2) оцена на потенцијалните последици од нео-
чекувани настани и на мерките за нивно спречува-
ње односно ублажување; 

3) опис на програмата за обезбедување квали-
тет на конструкциите, системите и компонентите од 
значење за сигурноста на објектот; 

4) податоци за стручните кадри што ќе работат 
во нуклеарната електроцентрала, нуклеарниот реак-
тор односно постројка за преработка на потрошено 
нуклеарно гориво и програма за нивно образование 
и усовршување. 

Извештајот за сигурноста е составен дел на тех-
ничката документација за изградба на нуклеарен 
објект односно постројка. 

IV. Услови за пробна работа и користење на нук-
леарни објекти и постројки 

Член 21 
Пробната работа на нуклеарната електроцентра-

ла, нуклеарниот реактор и на другите нуклеарни 
постројки може да почне ако се утврди дека во пог-
лед на нивната локација р изградба се исполнети 
условите од чл. 9, 16, 17, 18 и 19 на овој правилник. 

Како почеток на пробната работа на нукдеарна 
електроцентрала и на нуклеарен реактор, во смисла 
на овој правилник се смета полнењето на јадрото 
на реакторот со нуклеарно гориво и постигањето на 
самоодржувачка верижна реакција. 

Член 22 
Кон барањето за давање согласност за пробна 

работа на нуклеарниот објект и постројка, корисни-
кот на нуклеарниот објект и постројка прилага до-
кументација која содржи: 

1) извештај за сигурноста, со податоци за измени 
и дополненија настанати во текот на изградбата на 
нуклеарниот објект односно постројка; 

2) резултати од извршените претпогонски испи-
тувања: 

3) резултати на метеоролошките мерења извр-
шени на локацијата и резултати на мерењата на 
зрачењето во околината на нуклеарниот објект од-
носно постројка кое потекнува од природни и веш-
тачки извори; 

4) програма за пробна работа; 
5)податоци за стручната подготовка на кадрите 

што ќе работат во погонот; 
6) податоци за организацијата на службата и 

за средствата за заштита од јонизирачки зрачења, 
план на мерки за заштита од евентуални несреќи, 
како и постапки во случај на несреќа; 

7) податоци за погонските ограничувања за 
време на пробната работа. 

Член 23 
Согласноста за пробна работа на нуклеарен об-

јект и постројка ќе се даде ако врз основа на про-
верка на квалитетот на изведените работи и доку-
ментацијата од член 22 на овој правилник се оцени 
дека се исполнети пропишаните услови во поглед 
на сигурноста на објектот односно на постројката. 

Член 24 
Нуклеарниот објект и постројка може да се 

пушти во работа ако се утврди дека неговото ко-
ристење нема да предизвика контаминација на чо-
вековата средина со радиоактивни материи, ниту 
озрачување над пропишаните граници на населе-
нието или лицата што работат во тој објект односно 
постројка. 
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Член 25 
Кон барањето за давање согласност за пушта-

ње во работа на нуклеарен ОБЈЕКТ И постројка ко-
рисникот на нуклеарниот објект и постројка при-
лага документација која Содржи: 

1) резултати од испитувањето на пробната ра-
бота: 

2) докази за утврдениот квалитет на конструк-
циите, системите и компонентите од значење за си-
гурноста; 

3) програма за одржување на квалитетот на 
конструкциите, системите и компонентпте од зна-
чен е за сигурноста за време на користењето на об-
јектот односно поставката; 

4) предвидени погонски услови; 
попис на погонските упатства и правила; 

6) попис на програмите и упатствата за одржу-
вање и испитување на системите и компонентите 
од значење за сигурноста; 

7) полани за внатрешната организација на ра-
ботата и за делокругот и одговорноста на лицата 
што ракуваат со системите од значење за сигур-
носта: 

8) програма за испитување на контаминацијата 
на човековата средина но врска со користењето на 
нуклеарниот објект и постројка и податоци во врска 
со организацијата на сопствената служба за зашти-
та и со средствата за заштита од јонизирачки зра-
чења ; -

9) доказ за обезбедување на услови во поглед 
на сигурноста на сместувањето на радиоактивните 
отпадни материи; 

10) доказ за обезбедување на услови во поглед 
на сигурноста па сместувањето на нуклеарното го-
рдото . 

Член 26 
Согласност за пуштање во работа на нуклеарен 

објект и построга ќе се даде ако врз основа на 
резултатите од пробната работа, потребните допол-
нителни испитувања и документацијата од член 25 
на овој правилник се утврди дека објектот односно 
постројката во поглед на сигурноста им одговара на 
пропишаните услови. 

Член 27 
Условите врз основа на кои е дадена согласност 

за пуштан е во работа на нуклеарни објекти и пос-
тројки мораат да се исполнуваат за сето време на 
користењето на тие објекти односно постројки. 

Член 28 
Корисникот на нуклеарен објект и постројка кој 

трајно ќе престане со користењето на објектот од-
носно на постројката е должен, во рок што ќе го 
одреди надлежниот орган да ги спроведе соодвет-
ните мерки за санација на локацијата, на објектите 
односно постројките и во нивната околина и да ги 
отстрани сите извори на јонизирачки зрачења што 
останале по престанокот на користењето на нукле-
арниот објект односно постројка. 

V. Други одредби 

Член 29 

Одредбите на чл. 10, 11 и 13, член 16 точ. 2, 3, и 4, 
член 22 точ. 3 и 7 и член 25 точ. 3, 4, 5 6, 7 и 10 на 
овој правилник не се однесуваат на ахцелераторите, 
како и на нуклеарни постројки за изработка на 

горневи елементи од природен ураниум, ториум или 
од ураниум обогатен со ураниум 235 до 20%. 

Член 30 
Одредбите на член 11 точ. 1 и 4 и член 22 точ. 7 

од овој правилник не се однесуваат на лаборатории-
те за работа со високи активности на радиоактивни 
материи и па нуклеарните постројки за обогатување 
на ураниум, како и на нуклеарните постројки за 
изработка па горивни елементи што содржат плу-
тониум или ураниум обогатен со ураниум 235 над 
20%. 

Член 31 
На случаите за кои не постојат соодветни стан-

дарди, технички нормативи, норми на квалитетот 
на производите и услугите, како и на случаите за 
кои начинот и условите за локација, изградба, пуш-
тање во работа и користење на нуклеарни објекти 
и ПОСТРОЈКИ не се пропишани со овој правилник, соо-
бразно ќе се применуваат соодветните препораки на 
Меѓународната агенција за атомска енергија. 

Член 32 
Работата на нуклеарните објекти и постројки 

што се пуштени во работа до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник мора да се усогласи со 
одредбите од овој правилник во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 1380 
19 април 1979 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална 
заштита, 

Светозар Пеповски, с. р. 

416. 

Врз основа на точка 3 на Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за 
законодавство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А Л И Ц А Т А Ш Т О СЕ-ДЕЛЕГИ-
РАНИ В О С О Ј У З Н И О Т К О М И Т Е Т З А З А К О Н О -

Д А В С Т В О 

1. Се утврдува дека во СОЈУЗНИОТ комитет за за-
конодавство се делегирани: 

а) од сојузните органи на управата и сојузните 
организации, од самоуправните организации и заед-
ници и од општествените организации во федера-
цијата како нивни претставници и тоа' 

1) од Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти — д-р Милан Булаиќ, ополномоштен министер 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи; 

2) од Сојузниот секретаријат за народна одбор на 
— д-р Милан Јовановиќ, началник на Правната уп-
рава во Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 

3) од Сојузниот секретаријат за внатрешни ба-
боти — Илија Јововиќ, потсекретар во СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за внатрешни работи; 

4) од Сојузниот секретаријат за финансии — д-р 
Јован Пауновиќ, помошник на сојузниот секретар 
за финансии; 
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5) од Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија — м-р Владимир .Паветиќ,' помошник на со-
јузниот секретар за надворешна трговија; 

6) од Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи — Љубо Миличевиќ, началник на 
Одделението за правни работи во Сојузниот секре-
таријат за лазар и општи стопански работи; 

7) од Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа — Душан Јосипо-
виќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за пра-
восудство и организација на сојузната управа; 

8) од Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство — Јурај Дадиќ, за-
меник на генералниот секретар на Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со стран-
ство; 

9) од Стопанската комора на Југославија — Сте-
ван Суша. генерален секретар на Стопа.нската ко-
мора на Југослав,ија; 

10) од Сојузот на здруженијата на "правниците 
на Југославија — Душко Георгиев, член на Претсе-
дателството на Сојузот на з д р у ж е н и ј а на правни-

ците на Југославија; . 
б) од извршните совети на собранијата tia репуб-

ликите и од извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, како нивни претставници, и 
тоа: - ' ^ 

1) од Извршниот совет на .Собранието на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина — Ран-
ко Ќаиќ секретар на Секретаријатот за законодав-
ство на Извршниот совет на Собранието на Босна 
и Херцеговина; 

2) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — д-р Владимир 
Митков, републички секретар за законодавство и 
организација и член на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија; 

3) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Словенија — Милан Башко-
вич, секретар на Секретаријатот за законодавство 
на Извршниот совет на Собранието на СР Слов^ 
ниЈа; 

4) од Извршниот совет на Собраниет-о на Соци-
јалистичка Република Србија — Миливој Драшко-
виќ. секретар на Секретарија.тот за законодавство 
на Собранието на СР Србија и на Извршниот совет 
на Собранието на СР Србија; 

5) од Извршниот совет на Саборот на Социјалис-
тичка Република Хрватска — Миле Бабиќ, секретар 
на Секретаријатот за законодавство на Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска; 

6) од Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора — Михаило Нико-
лиќ. секретар на Секретаријатот за законодавство 
на Собранието на СР Црна Гора; 

7) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војводина — То-
дор Гаинов секретар за законодавство на Собрани-
ето на САП Војводина и на Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина; 

8) од Извршниот, совет на Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово — Вука-
шин Јокановиќ. секретар за законодавство и член на 
Извршниот совет на Собранието на САП Косово. 

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

Бр. 01 772 
23 мaj 1979 година, 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
законодавство, 

д-р Александар Фира, с. р. 

417. 

Врз основа на член 22 став 2 од З.аконот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр, 
88/77), директорот на- Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЕРОСОЛ-АМ-

БАЛАЖА И АЕРОСОЛ-ПАКУВАЊА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за аеросол-амбалажа и аеросол-пакувања (.,Служ-
бен лист 'на. СФРЈ", бр. 59'78) во член 3, на крајот, 
по зборот: .,правилник" се додава запираа и зборо-
вите: .,освен југословенскиот стандард" JUS Z.M9. 
050 — Аеросол-пакувања, Општи одредби и испи-
тувања, кој ќе се применува од 1 октомври 1979 го-
дина". 

Ч,лен 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавуваното во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-7359/1 
26 април 1979 година -

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

418. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77) -директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОВР-

ШИНСКИ АКТИВНИ МАТЕРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за површински активни материи, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Површински активни материи. 
Терминолошки речник. Листа Т. 
Називи на производите — — — JUS Н.Е0.001 

2) Површински активни материи. 
Терминолошки речник. Листа II. 
Специфични особини — — —- — JUS Н.Е0.002 

3) Површински активни материи. 
Терминолошки речник. Листа III. 
Производство — — — — — JUS Н.Е0.003 

4) Површин,ски активни материи. 
Терминолошки речник., Листа IV. 
Примена — — — JUS Н.Е0.004 

5) Површински активни материи. 
Терминолошки речник. Листа V. 
Методи за испитување — — —, JUS Н.Е0.005 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

подводник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 
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Член 3 
Применувањето на (југослорвенските стандарди од 

член 1 на ОВОЈ правилник не е задолжително. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ'', 

Бр. 13-7831/1 
5 мај 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

419. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НЕМЕ-

ТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за неметали, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Бентонит за употреба во леар-
ници Класификација и услови на 
квалитетот — J U S B F 1 0 4 0 

2) Бентонит за употреба во леар-
ници Земање на извадоци и методи 
за испитување JUS B.F8 040 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се 
применуваат врз бентонит за употреба во леарници 
што ќе се произведе односно увезе почнувајќи од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува ЕО сила по истекот на 

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

Бр. 11-7836/1 
5 мај 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

420. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУ-

МИНИУМФЛУОРИД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за алуминиум флуорид, технички, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Земање и подготвување на изва-
доци за испитување — 

2) Алуминиумфлуорид, технич-
ки- Одредување содржината на 
флуор. Волуметриска метода — — 

3) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на же-
лезо. Фотометриска метода — — 

4) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на си-
лициум. Спектрофотометриска ме-

5) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на на-
триум. Пламенофотометриска метода 

6) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на вла-
га. Гравиметриска метода 

7) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на сул-
фати. Гравиметриска метода — — 

— JUS Н.В8.186 

JUS Н.В8.187 

JUS Н.В8.188 

— — JUS H.B8.189 

JUS H.B8.190 

— — JUS H.B8.191 

JUS H.B8.192 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

стандарди 
не е задолжително. 

Член 3 
Применувањето на југословенските 

од член 1 на овој правилник 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 13-7830/1 
5 маЈ 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р* 
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Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
"38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ- ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 'ТЕХНИЧКИОТ АЛУ-

МИНИУМОКСИД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на тех-
ничкиот алуминиумоксид, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

I) Испитување на техничкиот 
алуниниумоксид. Одредување на за-
губата на маса при температура од 
300( С JUS Н.В8.601 

.2) Испитување на техничкиот 
алуЗИиниумоксид. Одредување на гус-
тината со помош на пикнометар JUS Н.В8.692 

3) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредување на па-
сиштата густина JUS НЈ38.603 

4) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредување содр-
жината на силициум. Спектрофото-
метриска метода «> JUS Ii.B8.604 

5) Испитување на техничкиот 
алумиииумоксид. Одредуваше -содр-
,жината на натриум. Пламенофото-
метриска метода JUS Н В8.605 

6) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредуваше содр-

жината на ванадиум. Фотометриска 
метода JUS Н.В8.606 

7) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредување содр-
жината на калциум. Метода на атом-
ска апсорпција JUS H.B8.607 

8) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредување содр-
~жината на цинк. Метода на атомска 
апсорпција JUS Н.В8.603 

9) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Приготвување рас-
твор за испитување со дејство на 
хлороводородна киселина под при-
тисок , JUS Н.В8.609 

10) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредување содр-
жината на флуор. Спект.рофотомет-
риска метода 1 JUS Н.В8.610 

11) 'Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредув-ање содр-
жината на фосфор. Спектрометриска 
метода JUS H.B8.6U 

12) Испитување на техничкиот 
алуминиумоксид. Одредување - содр-
жината на бор. Спектрофотометрисгса 
метода JUS Н.В8.612 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

'Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

Од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по .истекот 

на шеесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ", 

Бр. 13-7835/1 
5 мај 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. 

за 

422. 

Врз основа на член .22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИ-
МЕНА НА СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА КОН-
ТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ВО ИНДУСТРИЈАТА 

Член 1 
^ Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за примена на статистички методи 
за контрола на квалитетот во индустријата, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

JUS А.А2.001 

JUS А.А2.010 

JUS А.А2.011 

— — JUS A.A2.012 

1) ,Примена на статистички ме-
тоди во индустријата. Статистички 
изрази и симболи. Листа I — — 

2) Примена на статистички ме-
тоди. Статистичка обработка на ,по-
датоци. Проблеми на оценувањето и 
тестирањето што се однесуваат на 
аритметички средини и варијанти 

3) Примана на статистички ме-
тоди. Статистичка обработка на по-
датоци. Одредување на статистич-
киот интервал на толеранцијата — 

4) Примена на статистички ме-
тоди. Статистичка интерпретација 
на резултатите од испитувањето. 
Оцена на аритметичката средина 
Интервал на довербата 

,Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член а 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

деведесет дена од денот на објавувањето во ,-Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 11-7834/1 
5 мај 1979 година 

Белград 

'Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 
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\ 423. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на електротехниката, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на стареењето на 
електроизолационите материјали. 
Статистичка анализа на податоците 
добиени со испитување на старе-
ењето. Методи базирани врз средни 
вредности на нормално распределе-
ните резултати на испитувањето — 

2) Целулозии хартии за еле^тро-
технички намени. Дефиниции и оп-
шти барања — — — 

3) Самолепливи изолациони лен-
ти за електротехнички намени. По-
делба. означување и општи барања 

4) Висечка и спојна опрема за 
електроенергетски водови, транс-
форматорски . станици и разводни 
постројки со висок напон. Општи 
технички услови — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на .југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 15-7833/1 
5 мај 1979 година 

- Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

424. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот ,завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЗБЕСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за азбест, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Азбест. Класификација и тех-
нички услови — — — — — JUS B.F1.001 

2) Азбест. Земање и обработка на 
мостри — " — — — — — 

3) Азбест. Методи за испитување. 
Проверување на квалитетот со 

суво класирање, со одредување 
на чистотијата и содржината 
на влага — — — — 

4) Азбест. Методи за испитување. 
Проверување на квалитетот со 

мокро класирање, со одредува-
ње на специфичната површи-
на, зафатнина, зафатнинската 
маса и сод,ржината на прав — 

JUS B.F8.0O1 

— JUS B.F8.002 

JUS B.F8.003 

JUS N.A5.200 

— JUS N.A8.250 

JUS N.A8.290 

— — JUS N.F2.010 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дол на овој правилник а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS В F8.003, 

чиешто применување не е задолжително, југосло-
венските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целина и ќе се применуваат врз 
азбест што ќе се произведе односно увезе почнувај-
ќи од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат ца важат југословенските 
стандарди; 

Азбест. Класификација и техни-
чки услови — — — — — — JUS B.F1.001 
Азбест. Земање и обработка на 
мостри и методи на испитувањето JUS В F8.00X 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за азбест („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/64), 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила триесетиот ден 

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

Бр. 11-7838/1 
5 мај 1979 година 1 

'Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

425. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-

ТАВ НА БАКАРОТ И БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакарните легури, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе- v  

мискиот состав на бакарот и батер-
иите легури. Спектрофотометриско 
одредување на содржината на анти-
мон (Метода со Родамин В) JUS С.А1.154 
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2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Електрогравиметриско 
одредување на содржината на бакар 
во нисколегираниот бакар JUS С.АХ.608 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се 
применуваат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ћите легури. Фотометриско определу-
вање на антимонот во бакарот (Метода 
<ЈО Родамин В) JUS С.А1Л54, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
ОД областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и бакарните легури („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/67). 

Член 5 
% Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 11-7837/1 
5 мај 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
стандардизаци ј а, 

Милан Крајновиќ, с. 

за 

Р-

426. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
$8/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОВОШ-
ЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК, НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИСКА 

ПРЕРАБОТКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за овошје и зеленчук, наменети 
за индустриска преработка, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Јаболка за индустриска пре-
работка. Чување во ладилник JUS Е.В8.036 

' 2) Ќруши за индустриска пре-
работка. Чување во ладилник JUS Е.В8.037 

__ 3) Праски за индустриска прера-
ботка. Чување во ладилник JUS Е.В8.038 

4) Свеж ананас за индустриска 
преработка. Складирање и тран-
спорт — 

5) Банани за индустриска прера-
ботка. Ставање во склад и тран-
спорт JUS Е.В8.040 

6) Овошје и зеленчук за индус-
триска преработка. Земање на мостри 

7) Морков за индустриска прера-
ботка. Складирање — 

8) Зелка за индустриска прера-
ботка. Складирање — 
— 9) Карфиол за индустриска пре-

работка. Складирање — 

JUS Е.В8.041 

— JUS Е.В8.042 

— JUS Е.В8.043 

JUS E.B8.044 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 16-7832/1 
5 мај 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

за 

— JUS Е.В8.039 

427. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРА-

БОТКА НА ИНФОРМАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за обработка на информации, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Обработка на информации. 
Дефиниција на поими — — — JUS A.F0.001 

Теорија на информации. Де-
финиција на поими — — — — JUS A.F0.002 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

. правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на1 Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: 
1) Југословенскиот стандард што 

го има следниот назив и ознака: 
Дефиниција на поими — — — JUS A.F0.001, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на обработката на информација („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/71); 

2) Решението за југословенскиот стандард од 
областа на обработката на информации („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 47/72). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 18-7828/1 
5 мај 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

428. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
.стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРА-
БОТКА НА ИНФОРМАЦИИ И ЗА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за обработка на информации и 
документација, што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Терминологија. Поими и на-
зиви. Општи принципи — — — 

2) Терминологија. Системи на 
поими и нивно прикажување — — 

3) Информација и документа-
ција. Индексирање на содржината 
на документи, Принципи, поими, 
општи правила — — — — — 

4) Информација и документаци-
ја. Насоки за составување и ната-
мошен развој на едно јазичните те-
зауруси — — — — — — — 

5) Информација и документаци-
ја. Меѓународно стандардизирано 
нумерирање на книги — — — — 

6) Информација и документаци-
ја. Меѓународно * стандардизира,но 
нумерирање на сериски публикации 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 18-7829/1 
5 мај 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

JUS А.СО.001 

JUS А.СО.003 

JUS А.С1.200 

JUS А.CI.205 

JUS Z.A4.030 

JUS Z.A4.031 

429. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена га контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ;, бр. 25/72 и 35'72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-

ТАЛУРШКИОТ КОКС 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 27 декември 1978 година Спогодба за промена на 
затечените цени за металуршкиот кокс, со тоа што 
производителските организации на здружен труд. 
своите затечени продажни цени можат при пос-
тојните услови на продажбата да ги зголемат до 
9,5%, а според Ценовникот кој е составен дел на 
оваа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат според цените и 
под условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1897 од 16 мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: КХК „Борис 
Кидрич", РО Коксарница — Луковац, РМК Зе-
ница, РО Железарница — Зеница, МК Железар-
ница, РО металуршко-валалничко производ-
ство — Сисак. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
РМК Зеница, РО Железарница Зеница. РО Ж е -
лезарница Илијаш и РО — Железарница Вареш, 
МК Смедерево — РО Железарница во изградба, 
Рудници и железарница — Скопје, МК „Желе-
зара Сисак", РО — Металуршко -валалничко 
производство'и СЖ — Железарница Шторе. 

430. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕ-

МЕНТ 
1. П,ретставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 16 април 1979 година Спогодба за промена на 
затечените цени за цемент, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд можат сво-
ите затечени продажни цени да ги зголемат до lOVo, 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

Дин/t 
670,45 
750,20 
862,20 

1 074,70 
734,20 

2 147,70 
1.564.20 
1.833 00 
2.119,70 

670,45 
750,20 
995,00 

1) PC — 250 
2) ГО — 350 
3) р с — 450 
4) PC — 550 
5) Иуцолански (Р 700) 
6) А п у к н а т и (АС 700) 
7) Бел PC — 250 
8) Бел PC — 350 
9) Бел PC — 450 

10) Металуршки цемечт 
11) Металуршки цемент 
12) Сало дур 

MZ — 250 
MZ — 350 
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Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат 
на цемент пакуван во вреќи од 50 кг, Натоварен во 
возило на складот на производителот. Ако цемен-
тот се испорачува во ринфуза, цените се намалу-
ваат за 45 динари по една тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2738 од 14 мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од деног на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од денот 
на добивањето на согласност со Спогодбата од 
страна на Сојузниот завод за цени. 

Претставници на производителите: ,Салонит 
Анхозо" — Анхово, Цементара „Трбовле" — 
— Трбовле, „Далмацијацемент" — Сплит, „Хи-
дпоелектра" ООУР „Слобода" - Подсусед, Но-
тарско творнице цемента и хидратпзираног вап-
на - Пула, Творница цемента — Умаг, Беочин-
ска фабрика цемекта — Беочин, Фабрика це-
мент а ,.Нови Поповац" — Поповац,^ Фабрика 
цемента , Шар" — Генерал Јанковиќ, Фабрика 
за цемент . Усје" — Скопје, Цементара „Азот" 
— Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фа-
брика цемента — Косј ериќ, Фабрика цемента 
— Какањ и Фабрика цемента — П лев л ја. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 36 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

431. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕЛИ ЗА РА-

ДИЈАТОРИ ОД ЧЕЛИЧЕН ЛИМ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на "19 април 1979 година спогодба за промена на 
затечените цени за радијатори од челичен лим, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат во просек до 9%. и тоа најмногу до 15% по од-
делни типови, а според ценовниците што се соста-
вен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги дродаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2852 од 21 мај 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од денот 
на потпишувањето на Спогодбата. 

Претставници на производителите: 7 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

432. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-

НИ ЦЕНИ ЗА ДЕТЕРГЕНТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 23 февруари 1979 година Спогодба за промена 
на затечените малопродажни цени за детергенти, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени малопродажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 7,5%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1555 од 23 мај 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: ,,Златорог" 
- Марибор, ХИНС - Нови Сад, „Лабуд" - За-
греб, ДИТА - Тузла, „Ривиера" - Котор, 
„ОХИС" - Скопје, „Мерима" - Крушевац и 
„Сапониа" — Осиек. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИ-
ОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА 

I 

Се отповикува 
Александар Воиновиќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Социјалис-
тичка Етиопија. 

И 

Се назначува 
Душан Мариновиќ, началник на управа во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и оплномоштен амбасадор на С о ц и ј а -
листичка Федеративна Република Југославија во 
Социјалистичка Етиопија. 
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III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр, 12 
5 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (, Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) Со-
јузниот изгршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

Т Е Л О Т НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за советник на претседателот на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет Никола Чичановиќ досега-
шен советник на претседателот на Сојузниот извр-
шен совет. 

Е. п. бр. 375 
18 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
л-р Иво Марган, с. р 

Врз основа на член 244 став 1 ед Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (. Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е С О В Е Т Н И К Н А П Р Е Т С Е Д А -

Т Е Л О Т Н А С О Ј У З Н И О Т И З В Р Ш Е Н С О В Е Т 

Се назначува за советник на претседателот на 
Сојузниот извршен совет Мирјана Поповиќ, досега-
шен советник на претседателот на СОЈУЗНИОТ извр-
шен совет. 

Е п. бр. 374 
18 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува за амбасадор во ОЈУЗНИОТ секре-
таријат за надворешни работи Милан Кнежевиќ, 
досегашен амбасад,ор во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Е п. бр. 344 
10 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА Н А Д В О Р Е Ш Н И РАБОТИ 

Се назначува за советник на сојузниот секретар 
за надворешни работи Роналд Стрелец, претседател 
на Комисијата на Претседателството на Централниот 
комитет на СОЈУЗОТ на комунистите на Словенија за 
меѓународни економски и политички прашања. 

Е. п бр. 345 
10 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на СОЈУЗ-
НИОТ секретар за надворешни работи Жељко Јеглкч, 
поради одење на друга должност. 

Е. п. бр". 346 
10 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се назначува за помошник на сојузниот секре-
тар за финансии Момчило Томиќ, досегашен по-

х мошник на сојузниот секретар за финансии. 

Е. п. бр. 343 
10 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ НА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

Се назначува за помошник на претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски Антон Ма-
лек, генерален директор на Здуженото комунално 
претпријатие во Марибор. 

Е п. бр. 377 
18 април 1979 год,ина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се назначува за помошник на сојузниот секре-
тар за правосудство и организација на сојузната 
управа Ѓорше Груичиќ. досегашен делегат на посто-
јана работа во Собранието на СФРЈ. 

Е. п. бр. 376 
18 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-о Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕР-

ГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

Се назначува за помошник на претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија инж. 
Драшко Накиќ, генерален директор на Индустријата 
за кабли во Светозарево, 

Е. п бр. 342 
10 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

Се назначува за советник на претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски Владимир 
Јовковиќ, досегашен советник на претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

Е. п. бр. 379 
18 април 1979 год,ина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 1 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Суботић Тодора Јефто; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Рудић Мустафе Ахмед, Танацковкћ Спасоје V 
Спасан, Врањеш Николе Лука; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брљафа Фрање Радивој; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бошковић Николе Живан, Чу рт Мехе Фехим, 
Гојковић Радисава Милош, Хаџиму јагић Мустафе 
Асим, Хаџимуратовић Авде Сма ј ил, Јосиповић Јо-
сипа Стојан, К р т о Ахмета Хасан, Кузмановић-Ја-
кић Михајла Милица, Лучић Душана Живорад, Не-
довић Крсте Драган, Пашалић Аље Вејсил, Полови-
на Славка Лазар, Поса в ац Алфреда Фрањо, Радовић 
Властимира Светислав, Раичевић Мелентије Ра-
денко, Шеховац Вукана Сретен, Влачић Милана 
Михајло; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баришић Јозе Мијо, Бошњаковић Живка Не-
дељко, Ђумић Петра Милан, Јазвин Мехмеда Халид, 
Јендрух Ивана Иван. Караселимовић Мухарема Ра-
сим, Казић Омера Енвер, Лагумџија Омера Ремзо, 
Максимовић Ивка Милован. Миловановић Миросла-
ва Владислав, Мујичић Јусуфа Феџрија, Обрез Ива-
на Виктор,. Поповић Стеве Драган, Шарић Сулеј-
мана Омер, Шиљак Јунуза Сулејман; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за пркажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјзта 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Штрукељ Томаша Томаж; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕН ЕД 

Фирм Антона Тоне, Ксела Винка Павлина, По-
точе ик Франца Штефан, Росандич-Штенбергер Ан-
тона Нада. Шегула Јосипа Јосип, Шемров-Жидан 
Валентина Славка; 

— за заслуги на полето на јавната .дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Цајнко-Тержан Ивана Татјана, Грубелич-Сгам-
палија Сречка Драгица, Груден Јанеза Иван, Корт-

вик Марија Рудолф, Кос Јоже Јоже, Млина р-Ха-
бпхт Алојза Зденка, Ппрц Фердинанда Фердо, Тер-
шавец Јоже Сречко, Томажин Јоже Франц, Трпни 
Јосипа Рихард, Видмар Јожета Алојз, Зупанчич-
- Ул чакар Јанеза Марија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Амброжич Франца Виктор, Батич-Стергар Ива-
на Марија, Черталич-Кухар Јоже Олга, Дагарин Ло-
вре Ловро, Докић Војислава Данило, Ду1мович Пете-
ра Бранко, Гричар-Котник Павела Марица, Xрже-
ња к Јоже 'Станислав. Јемц-Маковец Игнаца Фран-
чишка, Калан Јосипа Јожица, Касесник-Бренце Ар-
мина Ида. Кржманц Јанеза Јанез, Кнуст-Котник 
Ивана Марица, Лах Ивана Иван, Лебингер Хенрика 
др Франц. Пангершич-Зајц Франца Ивана, Посега-
-Прејац Јакоба Елизабета, Прескар Франца Сречко, 
Равникар Божидарка Даре. Ребец-Кунту Валентина 
Зора, Рижнер Ивана .Иван, Скрт Мартина Иван, Све-
тек Јоже Ладо, Штрукељ Томажа Томаж, Вичар-
-Јамшек Франца Вида, Задравец Јанеза Франц, 
Згонц-Мајершич Максимилјапа Франчишка, Зупан-
-АссеИо Бориса Зора, Жагар Матевжа Јанез; 

— за заслуги и постигнати успеси во рабо!ата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Архар-Урх Јанеза Ана, Бабин Габријела Адолф, 
Безјак Јанеза Јанко, Бобичанец Ловре Иван, Божник 
Ферде Хинко, Брег Мирка Мирко, Брегар Ивана Јо-
же, Буциќ-Јамник Јоже Олга, Чернигој Ивана Мај-
да, Чурчин Драгомира Богољуб, Долар Јоже Вили, 
ФерлигоЈ Јанкота Валерија. Форназари^ Јожефа Ол-
га, Голоб Франца Франц, Халадеа-Кегељ Јернеја 
Марија, X ри бе р ник Франца Франц, Јазбец Леополда 
Херман, Јелич-Умкар Ивана Станка, Јенко-Зајец 
Јожета Павла, Јошт Франца Цирил. Јованоски Спа-
се Раде, Кајфеж-Мартеланц Владимира Нада, Кер-
жан-Блажич Алојза Славка, Колак Симе Миро, Ко-
си-Црнковић Јулија Даринка, Кошута-Иванчич Ал-
берта Драга, Котерле Ивана Биљем, Лазар Јожефа 
Рафаел, Лединек-Вивод Ивана Зора, Лесковиц Вик-
торија Здравко, Муркович Јосипа Иван, Мускович-
-Жалер Мартина Терезија, Оберснел-Клеменчич 
Франца Фаника, Огрин-Шименц Павела Павла, Пет-
риња Јожефа Јоже, Подкрајшек Алојза Јоже, По-
д о б н а Ивана Винка, Ролих'Ивана Јанез, Сердиншек 
Јурија Франц, Скочир-Валнер Станислава Зофка, 
Слана-Тшк Јакоба Катарина, Слокан Ивана Франц, 
Стотановић-Руперт Штефана Божена, Шкуљ-Вил-
фан Блажа Зофија. Шпаремблек Антона Антон, Тар-
ман-Бардрецки Роберта Марија, Тавчар Јанеза Иван, 
Томи, Томажа Антон, Траунер Карла Јоже, Видиц-
-Плантан Франца Силва, Замуда Франца Штефан, 
Зупан Матије Руди, Звонар Франца Ђуро, Жогар-
-Мусар Виктору Јожмца, Жагар Рафка Рафко, 
Жохер-Дурјава Ло кренц а Труда; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за ус-
песи во постигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Гебершчек Алојза Алојз; 
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— за покажана храброст во борбата против -не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Дрешчек Јанеза Хенрик, Глухар Францишка Јо-
же. Хебар Ивана Иван, Лебингер Хенрика др Франц; 

— за залагање во социјалистичка га изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хутински Мирка Андрија, Миклавц Јанеза Јоже, 
Пучко-Мегла Марија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
л 

Јакин Франца Антон, Лединек Милоша Милко, 
Вечај-Аглич Јоже Јожица, Жерјал Дрзгота Богомир; 

— за заслуги и послушати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Гачник Јанеза Јанез, Јаворник Франца Франц, 
Ликович Андреја Андреј, Мрзел Јосипа Иван. Новак 
Јожета Андреј, Скаља Францета Франц, Турк Алој-
за Алојз, Зевник Франца Милан. 

Бр. 106 
28 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андоновски Ћурко Стево, Домазетовски Јорда-
нов Стоимир. Донев Николов Трајко Христовски 
Иван Ђорги, Илиев Солтиров Илија, Ивановски 
Владо Топе, Јовановски Поцев Никола. Копарееки 
Илија Јоне. Мојсковски Трајанов Лазар Нестопос-
ки Александар Ђорђи Попоски Ставре Ћорћи Шу-
тевски Костов Доне, Жупаноски Димко Борис; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
во на братството и единството меѓу нашите напони 
и народшости 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бу пилоски Петров Борис, Цветаноски Јонче 
Најде, Добрески Бројно Митко. Голабоски Наумче 
Методија. Јанкуловски Атанас Ставре; Јоноски 
Зарков Иван, Коцареска Јонета Менка Павловски 
Војдан Владо. Трајкоски крстан Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Александров Зашев Александар, Ананиев Ми-
лан Па-вле, Анђеловски Митко Коста, Ангелкоски 
Крсте С а в о . Атанасовски Ангел Трендафил Бла-
жевски Михајло, Ѓорги Цветоски Вело Александар, 
Димитровски Косте Димче. Главинчески Ми-
тре Владимир, Илиевски Стево Владо. Иванов 
КогдаЕ! Димитар, Иванов Александар Тодор Јова-
новски Станојко Миле, Јовановски Смиљко Стоил, 
Марковски Јосиф Димитар Младенов Стопан Спа-
ско. Пејчиновски Јаким Стојмен, Стоилковски 
Стојанов Васе Стојановски Димитар Славе. Зла-
тковић Стоил Трифун; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цицковска-Кузмановска Михајло Менка. Дими-
тровски Крстев Стојан. Дуковски Наум Саво Глам-
чевски Ристев Томе, Гугупговски Јордан Миливој, 
Гулевски Гоцев Атанас, Хаџиески Климе Боро, 
Илиевски Тасков Александар Јовановски Пецо 
Љубомит) К а л а ј џ и е в и У стојана Никола, Костадинов 
Ристо Димитар, Манилов Јорданов Трифун, Марко-
ски Ристо Боре, Матоски Наума Киро. Михајлов 
Ђорђи Јанко. Мирчевски Спиро Димитар Митров 
Коце Станислав. Нацев Сачдо Митко. К-амовски 
Ћорћи Климе. Николовски Аврама Ване. Николов 
Траган Борис. Николовски Велко Методија, 01 чески 
Петка Сандре, Панчић-Марковска Пене Јелена, 
Попески Николов Уоош, Ппокопенко Димитар Ни-
ко.ла, Ристевски Велев Трајан, Ристовски Нове 
Ранко, Саветић-Ристевска Стево Стана, Серафимов / 
Страхил Ванчо. Спирова' Петар Нада. Стефановски 
Ристов Илија, Стојаноски Иван, Вангел, 'Стојанов-
ски Велјанов Веле, Ста јановски Талев Живко, Ту-
нџов Петрев Кирило Василевски Трајко Алексан-
дар, Вељановски Дељо Крсте; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аџиовски Јаким Митре, Алијевски Кариман 
Усеин, Анђелов Славко Тодор, Атанасовски Петар 
Александар Сотир, Божиновски Мицко Љубе, Цивк 
Димитар Сотир, Божиновски Мицко Љубе, Пешковски 

Крсте Никола, Димитров Никола Ристо, Димитров 
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Стојо Стоимен, Димитров Петруш Трајан, Димитров-
ски Богатин Драгутин. Димитровски Мијалко Киро, 
Димовски Стојан Драги, Даганџиски Панче Јанко, 
Доневски Милан Ђорђија, Дочевски Здравко Тра-
јан, Дукоски Пане Тралче, Дуковски Симеон Спи-
ро, Ефтимов Андрев Јордан. Ђорђлевски Ванче 
Стоимен, Ђукић Милуна Божидар, Гацов Ташо Ри-
сто, Георгиевски Михајло Ристо, Гичев Марков 
Трајко, Груевски Павле Димитар, Илиев Саздо Или-
ја Ивановић Станиша Иван, Јакимов Трајко Куз-
ман, Јакимов Станој ков Трајан, Јакимовски Петруш 
Славко, Јакимовски Пеце Владе; 

Јанев Крсто Ристо, Јаневски Стојан Драган, 
Јосифовски Вељен Славе. Јовановски Андон Душко, 
Јовановски СТОЈмен Васил, Карев Крсто Крале, 
К'чев Благоја Славчо, Кониг Тодор Предраг, К р а -
јев Ристо Димитар, Кнежевић Петар Раде, Коцев 
Панчо Ванчо. Кочоски Стефана Наум, Кочоски 
Стефана Вангел Костадинов Ђорги Ванчо Коста-
диновски Јонче Никола, Костовски Петар Славе, 
Крстевски Милош Мите, Крстевски Танаско Сре-
брен, Кузмановски Васил Методија. Ласков Ристо 
Добре, Мартинов Стојан. Траган, Минев Митре Ра-
досав, Митев Крста Санде, Митровић Божидара 

Бранислав, Настевски Ђоре Сандре, Наумов Божин 
Славе, Несторов Ило Таки, Николов Јордан Петар, 
Николов Иван Страшо, Николов Моне Трајан, Нин-
чев Теофил Александар, Павичић Фрањо Звонимир, 
Павлов Јаким Јордан, Пешов ић Величин Богдан, 
Петровски Крсто Александар, Петровски Болко Ата-
нас Петровски Борис РРдигав, Поп Димитров Ване 
Лазо, Поповска-Фотева Наумова Вида, Поповски 

Антон Насте, Постолов Клето Јован, Рамбабов Тодор 
Киро, Ристевски Димитров Иван, Ристовски Миле 
Владимир, Сефидаиовгки Реџо Идриз, Спасовски 
Милан Михајло Стаменовски Начо Петар, Станко-
вић Милутин Петар, Станоевски Стоил Милан, Ста-
н о е в с к и Станојко Александар, Стојанов Глигоров 
Ристо, Синановски Васил Киро, Светозарев Стојан 
Борис, Шабанов Абдул Ибраим, Шпаноски Нестора 
Владо, Шерефедин Селман Али, Тасевски Никола 
Сребре, Тасевски Блажо Делчо Ташов Иван Дими-
тар. Ташов Петар Стеван Тимов Доне Миливој, 
Трајчев Ђорги Слободан, Трифуноски Милана Ва-
со, ^утковски Крсте Димитар, Тутнов Петар Дими-
тар. Тутунков Тодоров Ристо Угриновски Томе 
Алексанлчр Велевски Риста Пепде. В Р А Н К О В Гор-
гиев Ванчо, Воанишковски Панде Плит а, Зафиров 
Јован Трајан Златков СТОЈО Радоје, Жудов Штерјо 
Горги; 

— за заслуги во развиваното и реа цитирањето на 
концепцијата ва општонародната одбрана и за ус-
песи во подигањето на воено-стручното знаење и бо-
рбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Димитровски Ђорћи Драгољуб, Д И М И Т Р О В С К И То-
дора Ћогће. Новаковић Милорада Љубика Огне-
новски Цветка Трајко, Талевски Ташка Илија, 
Трајчевски Панде Никола' 

— за заслугање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАС.ЛУГИ ЗА НАРОД 

Баталова -Миташева Ђорђи: Ката, Бендевски Ко-
ле Димитар, Блажески Софранов Јонче. Булилоски 
Васило Наум, Џеладин Кариман Усеин, Ђоргиев 

Спиров Миле. Гавриловски Методија Димко Геор-
гиевски Ристо Коста, Гроздановски Коста Петар, 
Имами Тахѕхѕ Суреја, Јовановски Михајло Ѓоко, 
Кретенски Русев Иван. Пепдаровгки Насте Матеја, 
Трајчевски Секу лов Петко, Златанов Јордан Љубен; 

— за заслугање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анчев Коцев Трајан, Арнаудов Димитар Ристо, 
Божиновски Васил Петар, Бреслиски Тодоров Бла-
жо, Бундалевски Методија Кузман, Дервошааски 
Јосиф Никола. Дичовски Блаже Михаило Димчев-
ски Драге Љубе, Димитриевски Борис Божин, Ди-
митрова-Каранфилова Ангел Лепа, Димов Монев 
Драги, Доковски Славко Андреја, Докузовски Коста 
Никола, Доневски Ђорђи Димитар. Дракуловски Бо-
рис Јосиф, Дуковски Секула Бранислав, Ђинова-Ва-
нева Димитар Ванилица, Ђорђиев Васил Јован, 
Елек-Илиева Кирил Надежда, Елзесер Аидрум Ђо-
рѓи, Гаџовски Никола Ване, Горђиева Тодор Нада, 
Горгиев Петко Симоен, Хиљадников Страхил Дими-
тар Илиев Ефтим Мирко, Јакимовски Иван Стојан, 
Јаневски Здравко Томислав, Јанков Божидар Ата-
нас Јовановски Сотир Славко, Камењаров Ладе 
Трајче, Кироски Максе Горге, Кленковска-Наумов-
ска Михајло Даница, Кочовска-Бојаџиева Методи 
Надежда, Колески Наум, Костадинов Јордан Тоде, 
Костовски Петре Душко, Куновски Јаков Никола, 
Лазески Сандре Христо, Марковски Веле Цветан, 
Марковски Томе Вангел Мазникар Напил Сафет, 
Мицић Никола Владимир, Мицковски Диме Јоше, 
Митревски Мите Анастас, Митров Стоимен Добрис-
лав, Момировски Јордан Бранко, Нанев Моне Ацо, 
Нанев Вицов Душан, Наумов Никола Горги, Недел-
ковски Стојан Трпе, Неџип Имер Мустафа, Николов 
Никола Атанас, Новаков Петруш Лазо, Панов Мите 
Блажо Петковски Ристо, Алексо, Петров Борис 

Стојан Постолов Глигор Борис, Станишковски Сто-
имен Велин. Стоилов Петар Постол, Стојанов Тра-
јчо, Добре, Стојановски Тодор Љубомир, Стојановска 
Петко Цвета Стојов Владе Илија, Томовски Траико 
Благоја, Трајановски Панко Владо, Брклевски Ата-
нас Томе, Зашев Лазаров Михајло; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дојчиновски Стојко Божин; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анћелковић Миливоја Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мадић Сотира Петар Николић Војина Милорад, 
Плећаш Миле Раде; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чубрило-Новаковић Милоша Милева, Лазаревић 
Димитрија Светислав, Обрадовић-Даутовић Ђура 
Сока; 

Бр. I l l 
12 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги стечени во нашата На-
родиоослободителна борба и за придонес кон раз-
вивањето на пријателските односи помеѓу народите 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и Република Италија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Cottillia Pietro. 

Бр. 124 
3 ноември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

408. Закон за здружување во Заедница на ин-
дустријата на вооружување и воена оп-
рема на Југославија — — — — — 785 

409. Закон за економските и други односи во 
производството и прометот на вооружу-
вање и воена опрема — — — — — 787 

410. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 797 

411. Решение за дополнение па Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфична опрема што се користи за 
политичко-информативна дејност — — 797 

Страна 
412. Решение за определување на постојан 

граничен премин Метковиќ за меѓунаро-
ден поморски сообраќај — — — — — 799 

413 Решение за престанување на важењето 
на Решението за определување на сезон-
ски граничен премин за меѓународен 
сообраќај Барањске Петрово Село — 
Ееремеид — — — — — — — — 799 

414. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ..Domenica del 
corn ere" — — — — — — — — 799 

415. Прави дни к за условите за локација, из-
градба, пробна работа, пуштање во работа 
и користење на нуклеарни објекти и по-
стројки — — — — — — — — — goo 

416. Решение за утврдување на лицата што се 
делегира ни во Со1узнпот комитет за за-
конодавство — — — — — — — 803 

417. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за југословенските стандарди за аеро-
сол--амбалажа и аеросол-пакувања — — 804 

418. Правилник за југословенските стандарди 
за површински активни материи — — 804 

419. Прави икиќ за југословенските стандарди 
за неметали — — — — — — — 805 

420. Правилник за југословечските стандарди 
за алумпниумфпуорид — — — — — 805 

421. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на техничкиот 
алуминиумоксид — — — — — — 806 

422. Правилник за југословенските стандарди 
за примена на статистички методи за 
контрола на квалитетот во индустријата 803 

423. Правилник за Југословенските стандарди 
од областа на електротехниката — — 807 

424. Правилник за југословенските стандарди 
за азбест — — — — — — — — 807 

/ 

425. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и бакарните легури 807 

426. Правилнрж за југословенските стандарди 
за овошје и зеленчук, наменети за ин-
дустриска преработка — — — — — 808 

427 Правилник за југословенските стандарди 
за обработка на информации — — — 808 

428. Правилник за југословенските стандарди 
за обработка на информации и за доку-
ментација — — — — — — — — 809 

429. Спсгодба за промена на затечените цени 
за металуршкиот кокс — — — — — 809 

430. Спогодба за промена на затечените цени 
за цемент — — — — — — — — 809 

431. Спогодба за промена на затечените цени 
за радијатори од челгтчен лим — — — 810 

432. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цени за детергенти — — — 810 

Укази — — — — — — — — — — 810 
Назначувања и разрешувања — — — — 811 
Одликувања — — — '— — — — — — 812 

ИЗДАВАЧ : Новинска-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пот, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски нздавачко-графнчхи 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


