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НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 30 мај 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 30 ГОД. Х1Л1 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. * Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. ПоШт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

418. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

УРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ 

НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТНЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за буџе-

тите на општествено-политичките заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/82) во член 2 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Во книговодството за буџетот на општествено-поли-
тичката заедница се искажуваат и добрата од општ инте-
рес и други средства и нивните извори со кои општестве-
но-политичката заедница располага и управува до нивни-
от пренос врз корисниците на општествени средства, ако 
тие средства и нивните извори не се искажуваат во книго-
водството на органот односно организацијата на општес-
твено-политичката заедница". 

Член 2 
Во Контниот план за буџетите на општествено-поли-

тичките заедници, кој е составен дел на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите на буџетите на општествено-
-политичките заедници, се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) називот на класата „0" се менува и гласи: „КЛАСА 
0: ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ СРЕДСТВА 
СО КОИ ОПЗ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА, ДОЛГОРОЧ-
НИ ПЛАСМАНИ, СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ, СРЕД-
СТВА НА СОЛИДАРНОСТА И СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ 
НАМЕНИ", а пред групата конта „04 - Долгорочни плас-
мани" се воведуваат нови групи конта кои гласат: 

„ 00 - ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ 
СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРА-
ВУВА ОПЗ 
000 - Земјишта 
001 - Шуми 
002 - Станови и станбени згради 
003 - Други градежни објекти 
004 - Опрема 
005 - Други средства 

01 - СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 
010 - Издвоени парични средства за инвести-

ции 
011 - Побарувања за аванси по основ на ин-

вестиции 
013 - Залихи на инвестиционен материјал 
014 - Инвестиции во тек 

02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕД-
СТВАТА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРА-
ВУВА ОПЗ 
022 - Исправка ка вредноста на становите и 

станбените згради 

023 - Исправка на вредноста на други гра-
дежни објекти 

024 - Исправка на вредноста на опремата 
028 -Исправка на вредноста на другите 

средства"; 

2) по групата конта „05 - Средства на резервите" се 
додава нова група конта 06, која гласи: 

„06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
060 - Парични средства на солидарноста за 

отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди 

061 - Пласмани на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците 
од елементарни непогоди 

062 - Други побарувања од средствата на со-
лидарноста за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди"; 

3) групата конта 09 се менува и гласи: 

„09 - УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИ И 
ЗАЕМИ И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
090 - Употребени средства на кредити и зае-

ми за потребите што не се предвидени 
во буџетот на ОПЗ 

095 - Непокриени расходи 
097 - Расходи покриени со кредит"; 

4) во Класа 9: „Извори на средствата" пред групата 
конта 92 се воведува нова група конта 90, која гласи: 

„90 - ИЗВОРИ НА ДОЦ?А ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 
И НА ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПО-
ЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ 
900 - Фонд на добра од општ интерес и На 

други средства со кои располага и уп-
равува ОПЗ; 

5) по групата конта „95 - Извори на средствата на ре-
зервите" се додава нова група конта 96, која гласи: 

„96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА 
960 - Фонд на солидарноста за отстранување 

на последиците од елементарни непо-
годи 

961 - Обврски по основ на средствата на со-
лидарноста за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди." 

Член 3 
Образецот Билас на состојбата на ден. Ј 9 -

година, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и 
за билансите за буџетите на општествено-политичките за-
едници се менува и гласи: 
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1 2 3 4 5 

34 
35 

36 

, 028 Исправка на вредноста на други средства 
ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА (ред. бр. 31 
до 34) 
ВКУПНО ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ 
СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА 
ОПЗ (ред. бр. 30 минус ред. бр. 35) 

37 
38 
39 
40 

010 
ОИ 
013 
014 

б) Во подготовка 
Издвоени парични средства за инвестиции 
Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
Залихи на инвестиционен материјал 
Инвестиции во тек 

41 

42 
43 

090 

095 
097 

IV. УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА НА КРЕДИТИ И ЗА-
ЕМИ И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
Употребени средства на кредити и заеми за потреби 
што не се предвидени во Буџетот на ОПЗ 
Непокриени расходи 
Расходи покриени со кредит 

44 
45 
46 

050 
055 
058 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 
Парични средства на резервите 
Пласмани на средствата на резервите 
Други побарувања од срествата на резервите 

47 

48 

49 

060 

061 

062 

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
Парични средства на солидарноста за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди 
Пласмани на средствата на солидарнота за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди 
Други побрувања од средствата на солидарноста за 
отстранување на последиците од елементарни непого-
ди 

50 
51 
52 

ПАСИВА 

070 
075 
078 

Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 
Парични средства за други намени 
Пласмани на средствата за други намени 
Други побарувања од средствата за други намени 
ВКУПНА АКТИВА (ред. бр. 1 до 52) АКТИВНИ 
КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Износ 

Реден број Конто Позиција претходната годи- теКуштата година 
на 

1 2 3 4 5 

53 900 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 
а) Извори на добрата од општ интерес и на други 
средства со кои располага и управува ОПЗ 
Фонд на добрата од општ интерес и на други сред-
ства со кои располага и управува ОПЗ 

54 

55 

920 

921 

б) Обврски по долгорочни кредити и заеми 
Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема до-
машни лица 
Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема 
странски лица 

56 

57 

930 

931 

в) Обврски по краткорочни кредиту и заеми 
Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема до-
машни лица 
Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема 
странски лица 

58 
59 
60 

61 

230 
231 
232 

238 

г) Обврски 
Обврски спрема други ОПЗ 
Обврски спрема други КОС 
Обврски за користени средства на постојаната буџет-
ска резерва 
Други обврски 
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Член 4 
Органите на општествено-политичките заедници кои го извршуваат буџетот се должни водењето на книговод-

ството да го усогласат со одредбите на оваа уредба најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*. 

Е. п. бр. 231 
8 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

419. 
Врз основа на член 131 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРО-

МЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за трошоците на работењето што ор-

ганизациите на здружен труд за давање услуги во меѓуна-
родниот стоковен и патнички промет можат да ги плаќаат 
во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85), во точ-
ка 1 одредба под 2, по зборот: „сообраќај" се додаваат збо-
ровите: „и услуги на влечење, спасување и вадење Ца бро-
дови и други пловни објекти". 

По алинеја 30 се додава нова алинеја 31, која гласи: 

- „трошоци за набавка на резервни делови со кои спо-
ред Конвенцијата за заштита на човечкиот живот на море 
(„Службен лист на СФРЈ" - Меѓународни договори бр. 
2/81), мора да биде опремен брод во меѓународниот сооб-
раќај;". 

2. Во одредбата под 3, алинеја 8 се менува и гласи: 
- „трошоци за растоварувам на пловила поради 

хидролошки услови". 
По алинеја 19 се додаваат 14 нови алинеи, кои гласат: 
„- трошоци за вода за пиење; 
- трошоци по судски одлуки или нагодби за надомест 

на штета причинета на странски лица; 
- трошоци за опслужување и чување на пловила без 

екипаж во странски пристаништа; 
- трошоци за давање помош при заринкувања и хава-

рија; 
- трошоци за ангажирање на странски стручњаци за 

пловидба (пилот, навигатор и ел.); 
- трошоци за извлекување на пловила на навоз; 
- премии за забрзување на натовар-растовар на пло-

вила; 
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- трошоци за складирање на погонско гориво, мазиво 
и потрошен материјал во странство; 

- провизии и други надомести за банкарски услуги во 
странство; 

- трошоци за погранични ревизии; 
- трошоци за дезинсекција, дератизација, перење на 

алишта, полнење на противпожарни апарати и чистење на 
пловила, ако тие услуги ги вршат странски правни и фи-
зички лица; 

- трошоци за превоз на екипаж, материјал и намир-
ници во пристаништа; 

- трошоци за технички прегледи на пловила во 
странство; 

- трошоци за патување во странство поради вршење 
работи на превоз на стоки и патници и спасување на плов-
ни објекти.'*. 

3. Во одредбата под 4, во алинеја 3, на крајот, по збо-
рот: „авиони" се додаваат зборовите: „и подготовка на 
авиони за истовар односно натовар и за услуги што ги из-
вршиле странски лица.*'. 

Во алинеја 5, по зборот: „ревизија" се додаваат збо-
ровите: „на авиони,". 

Во алинеја 10 на крајот, по зборовите: „(ЅГГА СЕН-
ТЕВ)" се додаваат зборовите: „и поштенски, телеграфски 
и телефонски услуги во странство,". 

Во алинеја 20 на крајот, по збррот: „на агенции" се 
додаваат зборовите: „и на шпедитери". 

Во алинеја 21 на крајот, точката и запирката се заме-
нуваат со запирка и се додаваат зборовите: „загубен багаж 
и штети предизвикани на лица или на објекти". 

По алинеја 21 се додаваат седум нови алинеи, кои 
гласат: 

„- трошоци за престој и сместување на екипажите и 
техничкиот персонал на авионите; 

- трошоци за пропаганда и репрезентација; 
- трошоци во врска со позајмување на резервни дело-

ви за авиони и мотори; 
- провизии и други надомести за банкарски услуги во 

странство; 
- посебни такси и даноци во странство; 
- трошоци за патување во странство поради вршење 

работи на патнички и стоковен сообраќај; 
- трошоци за други видови превози во интегралниот 

транспорт;". 
4. Одредбата под 7 се брише. 
5. Досегашната одредба под 8 станува одредба под 7. 
6. Во досегашната одредба под 9, која станува одред-

ба под 8, по алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи: 
„- трошоци за превоз и услуги во интегралниот тран-

спорт;". 
7. Досегашните одредби под 10 и 11 стануваат одред-

би под 9 и 10. 
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 232 
8 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

420. 
Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 

пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80 и 4/85), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 20СМГОДИШНИНАТА ОД РА-
ЃАЊЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИЌ КАРАЏИЌ КАКО 
НАСТАН ПО ЧИЈ ПОВОД ВО 1987 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗ-

ДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 
1. Се определува 200-годишнината од раѓањето на 

Вук Стефановиќ Караџи« како настан од општојугосло-
венско значење, по чиј повод во 1987 година ќе се издадат 
пригодни ковани пари. 

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

Е. п. бр. 229 
8 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

421. 
Врз основа на член 4 став 6 од Законот за обврските 

на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/74,68/81 и 57/83), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРАЗМЕР-
НИОТ ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ПОСТАП-
КА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ИМ СЕ 
НАДОМЕСТУВААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМ-

НИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1985 ГОДИНА 
1. За пензиите на борците од Народноослободителна-

та војна кои во целост го товарат буџетот на федерација-
та, на самоуправните интересни заедници за пензиско и 
инвалидско осигурување на републиките и автономните 
покраини им се надоместуваат за 1985 година, на име во-
дење постапка за остварување на право на пензија, просеч-
ните трошоци во износ од 1.932 динари. 

2. За пензиите на борците пред 9 септември 1943 годи-
на што делумно го товарат буџетот на федерацијата, а кои 
се усогласени во 1985 година според одредбите на член 58 
став 2 од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/82,77/82 и 75/85), на самоуправните интересни заедни-
ци за пензиско и инвалидско осигурување на републиките 
и автономните покраини им припаѓа надомест за водење 
на постапката за усогласување на пензиите во износ од 973 
динари за 1985 година. 

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

Е. п. бр. 228/86 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

422. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
Сојузниот комитет за прашања на борците и воените ин-
валиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИ 

ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат медицинските ин-

дикации и контраиндикации за бањско и климатско леку-
вање на воени инвалиди, траењето на лекувањето* услови-
те, постапката и начинот за остварување на бањско и кли-
матско лекување на кое воените инвалиди имаат право во 
смисла на член 60 од Законот за основните права на воени-
те инвалиди и на семејствата на паднатите борци (во ната-
мошниот тест: Законот). 
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Член 2 
На бањско и климатско лекување може да се упати 

воен инвалид кој во текот на последната година интензив-
но е лекуван со современи медицински мерки и со сред-
ства од болеста наведена како индикација во Листата на 
медицинските индикации и контраиндикации за бањско и 
климатско лекување (во натамошниот текст: Листата), 
што е отпечатена кон овој правилник и сочинува негов 
составен дел. 

Кога воениот инвалид е лекуван од повеќе болести, 
лекарската комисија ќе одлучи поради која болест инвали-
дот треба да се упати на бањско и климатско лекување. 

Член 3 
Бањското и климатското лекување трае 21 ден. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 

воен инвалид, во првата година по завршеното болничко 
лекување по претрпен мозочен удар со фатеност на екстре-
митетите, срцев инфаркт, тежок прелом на 'рбетот, долги-
те коски, и големите зглобови, лекарската комисија може 
да му одобри бањско и климатско лекување во траење од 
30 дена, ако таа комисија оцени дека е неопходно подолго 
бањско и климатско лекување. 

Член 4 
На бањско и климатско лекување од определена бо-

лест воениот инвалид, по правило, може да се упати само 
онолку пати колку што во Листата е пропишан бројот на 
лекувањата од таа болест. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во 
случај на потешко влошување на болеста и по спроведено-
то интензивно лекување со современи медицински мерки 
и средства, воениот инвалид може да се упати на лекување 
само ако лекарската комисија смета дека такво лекување е 
неопходно и дека пред тоа лекување се исцрпени сите дру-
ги медицински оправдани мерки и средства. 

Член 5 
Воениот инвалид може да користи бањско и климат-

ско лекување само еднаш во текот на календарската годи-
на. 

Член 6 
Предлог за упатување на воен инвалид на бањско и 

климатско лекување дава ординирачкиот лекар по општа 
медицина (во натамошниот текст: лекарот) кај кого воени-
от инвалид се лекува и кај кого се наоѓа медицинската до-
кументација за здравствената состојба и за лекувањето на 
воениот инвалид во смисла на прописите на самоуправна-
та интересна заедница на здравството на чие подрачје ин-
валидот има живеалиште. 

Предлог за лекување се дава на образецот Болеснич-
ки лист за бањско и климатско лекување на воен инвалид 
(во натамошниот текст: болеснички лист). 

Образецот на болесничкиот лист е отпечатен кон овој 
правилник и сочинува негов составен дел. 

Член 7 
Податоците за поранешното користење на правото 

на бањско и климатско лекување во болесничкиот лист ги 
запишува надлежниот орган во републиката односно ав-
тономната покраина. 

Член 8 
Бањското и климатското лекување на воениот инва-

лид му го одобрува лекарската комисија од член 101 став 1 
на Законот врз основа на прегледот на воениот инвалид 
или на медицинската документација. 

Бањско и климатско лекување на воен инвалид кому 
му е признато правото на додаток за нега и помош од 
страна на друго лице, како и неподвижен или тешко под-
вижен воен инвалид лекарската комисија од член 101 став 
1 од Законот му го одобрува врз основа на целосна меди-
цинска документација. 

Член 9 
Кога лекарската комисија ќе утврди дека се исполне-

ти условите за бањско и климатско лекување, ќе определи 

специјализирана здравствена организација на здружен 
труд во која во лекувањето се применува и природен фак-
тор, друга здравствена организација на здружен труд во 
коЈа лекувањето се врши претежно со природен фактор, 
односно организација на здружен труд основана за лекува-
ња, одмор и рекреација на борци и воени инвалиди во која 
во лекувањето се применува природен фактор (во ната-
мошниот текст: лекувалиште). 

Лекарската комисија определува најмалку две леку-
валишта во кои може да се изврши бањско и климатско 
лекување, зависно од медицинската индикација. 

Член 10 
Лекарската комисија го соопштува своето мислење 

по предлогот на лекарот за бањско и климатско лекување 
на воениот инвалид веднаш по извршениот преглед на во-
ениот инвалид или по извршениот увид во медицинската 
и во друга документација за здравствената состојба и ле-
кувањето на воениот инвалид. 

Член 11 
Против мислењето на лекарската комисија со кое не 

е одобрено бањско и климатско лекување воениот инва-
лид може да изјави приговор до комисијата на лекари-
-вештаци. Приговор се изјавува веднаш по соопштување-
то на мислењето, а најдоцна во рок од осум дена од денот 
на соопштувањето. 

Член 12 
За приговорот на воениот инвалид комисијата на ле-

кари-вештаци е должна да даде свое мислење во рок од 15 
дена од денот на приемот на приговорот. 

Член 13 
Барањето на воениот инвалид со живеалиште во 

странство лекарската комисија го разгледува на првата 
наредна седница од денот на приемот на барањето. 

Член 14 
Мислењето на лекарската комисија по повод барање-

то на веониот инвалид за бањско и климатско лекување се 
доставува до надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина. 

Надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина го доставува до комисијата на лекари-
-вештаци мислењето н$ лекарската комисија со кое не е 
одобрено бањско и климатско лекување, а против кое е из-
јавен приговор. 

Член 15 
Лекарската комисија се состанува и работи по потре-

ба. 
За својата работа лекарската комисија води дневник, 

во кој задолжително се внесуваат податоците за времето 
на работата, за името и презимето на прегледаниот инва-
лид, за групата на инвалидитетот и за одлуката на коми-
сијата. 

Член 16 
На придружникот на воениот инвалид кому му е при-

знато правото на додаток за нега и помош од страна на 
друго лице за време на бањското и климатското лекување 
му се обезбедува целосна исхрана и сместување во лекува-
лиштето додека воениот инвалид се наоѓа на лекување. 

Целосна исхрана и сместување од став 1 на овој член 
му се обезбедува и на придружникот на воениот инвалид 
на кој не му е признато правото на додаток за нега и по-
мош од страна на друго лице ако вкупната неспособност 
на воениот инвалид во времето на одобрувањето на леку-
вањето е еднаква на неспособноста по основ на која воени-
те инвалиди имаат според Законот право на додаток за не-
га и помош од страна на друго лице, како и на придружни-
кот на воениот инвалид кој врз основа на прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување остварил право 
на паричен надомест за нега и помош од страна на друго 
лице во полн обем. 

Ако во лекувалиштето се обезбедуваат постојана нега 
и помош, за придружникот на воениот инвалид од ст. 1 и 2 
на овој член не се обезбедуваат исхрана и сместување, ос-
вен за придружникот на воен инвалид од I група кому му е 
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признато право на додаток за нега и помош од страна на 
друго лице од прв степен кому му се обезбедува исхрана и 
сместување во лекувалиште™. 

Лекарската комисија може на воениот инвалид да му 
определи придружник само за време на заминувањето на 
бањско и климатско лекување и враќањето и кога не е во 
прашање инвалид од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 17 
Мислењето на лекарската комисија односно на коми-

сијата на лекари-вештаци со кое на воениот инвалид му е 
одобрено бањско и климатско лекување, надлежниот ор-
ган во републиката односно во автономната покраина го 
доставува во рок од осум дена до првото назначено леку-
валиште во болесничкиот лист. 

Член 18 
Надлежниот орган во републиката односно во авто-

номната покраина, веднаш по приемот на болесничкиот 
лист за бањско и климатско лекување на воениот инвалид 
со живеалиште во странство, го упатува воениот инвалид 
во лекувалиште^ определено во болесничкиот лист. Вое-
ниот инвалид носи со себе болеснички лист кој му го пред-
ава на лекувалиштето во кое е упатен« 

Член 19 
Ако воениот инвалид од оправдани причини (смртен 

случај во семејството, болест и ел.) е спречен во определе-
ниот ден да го почне лекувањето, должен е за тоа веднаш 
да го извести лекувалиштето што го повикало на лекува-
ње. 

Лекувалиште^ нема обврска, освен во случаите од 
член 18 на овој правилник, да прими на лекување воен ин-
валид што без писмена покана дошол на лекување. 

Член 20 
Воениот инвалид може да го лекине започнатото 

бањско и климатско лекување во случај на смрт на член на 
потесното семејство и кога е спречен да го продолжи леку-
вањето поради заминување на стационарно лекување или 
поради виша сила. 

Воениот инвалид ќе го продолжи започнатото леку-
вање во времето за кое ќе се договори со лекувалиште^. 

Чели 21 
Надлежниот орган во републиката односно во авто-

номната покраина води евиденција за одобрените односно 
за одбиените барања на воените инвалиди за упатување на 
бањско и климатско лекување - врз основа на податоците 
од болесничкиот лист. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води на обра-
зецот Картон за бањско односно за климатско лекување 
на воен инвалид, што е отпечатен кон овој правилник и со-
чинува негов составен дел. 

Врз основа на податоците од евиденцијата од став 1 
на овој член, надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина доставува до сојузниот орган на 
управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди извештај за претходната година најдоцна до 1 
март текуштата година. 

Член 22 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за бањско и 
климатско лекување на воени инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/82). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 

05/1 Бр. 257/13 
22 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с.р. 

ЛИСТА 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ И КОНТРАИН-
ДИКАЦИИ ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ 

А. Бањско лекување 
1. ИНДИКАЦИИ 

Бањско лекување во соодветна организација на 
здружен труд е индицирано за следните болести: 

1) болести на желудникот: 
а) гризлица на желудникот по рендгенски потврдена 

санација постигната со медикаментозно лекување - три 
години; 

б) дуоденална гризлица во фаза на клиничка ремици-
ја - три години; 

в) состојба по операција на желудникот и ресекција 
на цревата - три години; 

2) болести на цревата: 
тешки и упорни облици на колитис - две години; 
3) болести на црниот џигер: 
а) рековалесцентни состојби по медикаментално ле-

кување на акутен хепатитис - две години; 
б) постхепатитична состојба или хроничен хепатитис 

со изразено растројување на функцијата на црниот џигер -
две години; 

в) компензирана цироза на црниот џигер - две годи-
ни; 

4) болести на жолчниот меур и жолчните патишта: 
а) состојба по отстранување на жолчниот меур - две 

години по операцијата; 
б) хронично воспаление на жолчниот меур - две годи-

ни; 
в) прележан и во реконвалесценција панкреатитис; 
г) по ресекција на панкреас - две години по операци-

јата; 
5) болести на бубрезите и мочните патишта: 
а) состојба по операцијата на бубрезите и мочните па-

тишта - две години 
6) урилитијаза со можност на спонтана елиминација 

-две години; 
б) болести на женските полови органи и боска: 
а) хронични воспаливи процеси и состојба по поголе-

ми оперативни зафати (Шегиѕ, асЈпекѕ, ташта) - три годи-
ни по болничкото лекување; 

7) болести на локомоторниот апарат: 
а) ревматоиден артритис (со варијанти) во сите фази 

- три години; 
б) псоријатичен артритис во сите фази - три години; 
в) спондилитис анкилопоетика (М. Весће1его>у) - се-

која втора година до настапувањето на конечни анкилози; 
г) дегенеративни ревматски промени на зглобовите 

(артроза, полиартроза) во врска со субдекомпензација, од-
носно декомпензација, како и кај потешки статодинамски 
растројства - две години; 

д) дегенеративни ревматски промени на 'рбетот 
(спондилоза, спондилоатроза), следени со статички и фун-
кционални испади - две години; 

ѓ) деформитети на 'рбетниот столб (кифозис, сколио-
зис, коксалара, крура-вара ити.), следени со тешки стато-
динамски растројства - две години; 

е) екстраартикуларен ревматизам (тендовагинитис, 
миозитис, периартритис ити.) следен со упорни болки, со 
контрактури и со други функционални испади - во текот 
на една година; 

ж) остеогени, артрогени, миогени, десмогени, кон-
трактури, како и декомпензирани дископатии пред опера-
ција односно по операција - во текот на една година; 

з) ампутациони чунки во случаи на потешка хипотро-
фија на мускулите на развој на контрактури и декубитал-
ни улцери, при подготовки за промена на протези - секоја 
втора година; 

ѕ) состојба по завршено болничко лекување поради 
тешки кршења на 'рбетот, долгите коски или големите 
зглобови - две години; 

8) болести на метаболизмот и еднокрини болести: 
а) шеќерна болест терапевтски добро урамнотежена -

три години; 
б) урична дијатеза и уричен артритис - три години; 



Страна 912 - Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 мај 1986 

9) болести на периферниот и на централниот нервен 
систем: 

а) невритис, полиневритис, полиневропатија и не-
вралгија (токсичен, воспалителен, метаболичен или трау-
матска по клиничка обработка и медикаментозна терапи-
ја - две години; 

б) фантомска болка, клинички потврдена - две годи-
ни; 

в) состојба по оперативен зафат на периферниот и 
централниот нервен систем - три години; 

г) парези, плегии (моно, хеми, пара) по завршеното 
болничко лекување - три години; 

д) прогресивна мускулна дистрофија и други миопа-
тии по болничкото лекување или по медикаментозната те-
рапија - три години; 

ѓ) мултипна склероза, сирингомиелија, Паркинсоно-
ва болест, по завршена клиничка обработка и лекување и 
посебна препорака за балнеокинези-терапија во специјали-
зирана здравствена организација на здружен труд со при-
роден фактор на лекување - три години; 

10) коронарна болест - состојба по оперативни зафа-
ти на срцето, со коронарни и големи артерии: 

а) состојба по инфаркт на миокардот со цел на реха-
билитација само во специјализирана здравствена органи-
зација на здружен труд со природен фактор на лекување -
три години; 

б) состојба по оперативни зафати на срцето, со коро-
нарни и големи крвни садови, по завршеното клиничко ле-
кување само во специјализирани здравствени организации 
на здружен труд со природен фактор на лекување - три го-
дини; 

в) манифести и лабораториски утврдени состојби на 
ангина пекторис - три години; 

г) хронични прогредиентни опструирачки болести на 
артеријата на екстремитетите од прв и втор степен, кон-
зервативно или оперативно лекување - две години; 

И. КОНТРАИНДИКАЦИИ 
Бањско лекување е контраиндицирано за следните 

болести: 
1) според општата контраиндикација: 
а) сите акутни фебрилни состојби; 
б) сите облици на туберкулози на белите дробови или 

на други органи, со знаци на активитет; 
в) кахектични и дементни состојби; 
г) состојба по прележано инфективно заболување и 

пообемно крварење во траење до три месеци; 
д) крвни болести - пернициозна анемија, тешка ане-

мија, хеморагична дијатеза, панмијелофтиза, агранулоци-
тоза; 

2) болести на желудникот: 
а) гризлица на желудникот во фаза на еволуција (со 

рендгенски видлива ниша); 
б) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот; 
в) гризлица на дванаестопрсното црево со комплика-

ции (пенетрација, перфорација, крварење) или со зачесте-
ни кризи на болките; 

3) болести на цревата: 
субоклузии: 
4) болести на црниот џигер; 

а) цироза на црниот џигер со езофагеални варикози-
тети или асцитес ^компензирана цироза на црниот џи-
гер); 

б) апсцес на црниот џигер; 
5) акутни болести на жолчниот меур и жолчните па-

тишта; 
а) камен на жолчниот меур или жолчните патишта; 
6) хидропс на жолчниот меур; 
б) акутни болести на бубрезите и мочните патишта; 
а) потешки облици на акутен нефритис и субдеком-

пензирана состојба на бубрезите; 
б) непроодни мочни патишта следени со секундарна 

инфекција и хидронефроза; 
7) состојба и болести на женските органи: 
а) бременост; 
б) метрорагија; 
8) болести на зглобовите; 
ревматска треска во фаза на еволуција со промени на 

срцето и без промени на срцето; 

9) болести на периферниот и централниот нервен сис-
тем: 

а) потешки органски болести на централниот нервен 
систем, како што се активни воспалителни заболувања, ек-
спанзивни процеси, хередидегенеративни заболувања; 

б) епилепсија, освен при упатување во стационарна 
здравствена организација на здружен труд со природен 
фактор на лекување; 

в) потешки психози и психопатии; 
10) болести на ендокриниот систем: 
а) тежок облик на шеќерна болест склон на ацидоза; 
б) други потешки ендоктрини болести (Ѕ1Ј СиѕМп& 

Мђ Ѕшшопдѕ, акромегалија, манифестна тетанија и др.); 
11) болести на белите дробови: 
емфизем на белите дробови со респираторна инсуфи-

циенција од потежок степен; 
12) болести на срцето и крвните садови: 

а) валвуларни мани во фаза на еволуција или субде-
компензација; 

б) сите кардиопатии во фаза на субдекомпензација; 
в) други потешки органски болести на срцето, неста-

билна ангина пекторис и трети и четврти стадиум на оп-
структивни болести на периферните артерии; 

г) состојба со изразито фиксиран висок крвен прити-
сок со изразени кардиоцереброренални промени; 

13) болести на коските: 
остеоартикуларна туберкулоза. 

Б. Климатско лекување на планини 
I. ИНДИКАЦИИ 

Климатско лекување во планини до 1.200 метри е ин-
дицирана за следните болести: 

1) болести на хематопоезните органи: посилна секун-
дарна анемија по завршеното болничко лекување - две го-
дини; 

2) неспецифични болести на органите за дишење: 
а) полесни и потешки облици на бронхиална астма -

три години; 
б) болести на белите дробови излекувани со хирур-

шка интервенција и со дополнително лекување - три годи-
ни; 

3) болести на ендокриниот систем: 
М. Ваѕедош и хипертиреоза во ремисија постигната 

со лекување - две години; 
4) психички растројства: 
а) реактивни психоневрози со соматски симптоми -

како продолжение на болничко лекување - две години; 
5) туберкулоза на белите дробови и на други органи: 

а) излекувана туберкулоза на белите дробови или на 
други органи, смирена со активно лекување - три години; 

б) туберкулоза на белите дробови излекувана со хи-
руршка интервенција и дополнително лекување - три го-
дини; 

в) туберкулоза на серозите по исчезнување на сите 
манифестации на активитет - две години; 

г) туберкулозни заболувања на окото по примената 
на специјална терапија - две години. 

И. КОНТРАИНДИКАЦИИ 
Лекување во планини е контраиндицирано за следни-

те болести: 
1) сите акутни тешки болести придружувани со феб-

рилитет или без него; 
2) неуспешно лекување на малигни тумори и на не-

стабилизирани малигни хемопатии; 
3) сите облици на туберкулози на белите дробови и на 

други органи со знаци на активитет; 
4) нелекувани пернициозни анемии; 
5) кахектични и дементни состојби; 
6) опсесивно-фобични нервози; 
7) облици на акутен нефритис и субдекомпензирани 

состојби на бубрезите; 
8) непроодни мочни патишта придружувани со секун-

дарна инфекција и хидронефроза; 
9) метрорагија; 
10) сите кардиопатии во субдекомпензирана фаза; 
11) состојби на изразито фиксиран висок крвен при-

тисок со изразени кардиоцереброренални промени. 
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В. Лекување на море 
I. ИНДИКАЦИИ 

Лекување на море е индицирано за следните болести: 

1) болести на органите за дишење: 
а) полесни облици на бронхиална астма што бара 

морска клима: две години; 
б) потешки форми на бронхијална астма што бара 

морска клима - три години; 
в) бронхиална астма со изразена респираторна инсу-

фициенција - три години; 
г) дифузен хроничен бронхитис, со бронхиектазии, 

или без бронхиектазии, со знаци на потешка респираторна 
инсуфициенција - до две години; 

д) хроничен рецидивирачки ринофаринголарингитис 
- две години; 

ѓ) поголеми хируршки зафати на горните и долните 
дишни патишта со додатно лекување - три години; 

2) туберкулоза: 
а) специфичен лимфаденитис по завршено туберку-

лостатично или хируршко лекување - две години; 
б) остеоартикуларна туберкулоза без фистули - три 

години; 
в) туберкулозен аднекситис - две години; 
3) ампутациони чкунки во случај на потешка хипот-

рофија на мускулите, на развој на контрактури и декуби-
тални улцери, при подготвување за промена на протези -
секоја втора година за долните и секоја трета година за 
горните екстремитети; 

4) невритис, полиневритис, полинеуропатија и не-
вралгија (токсични, воспални, метаболички или траумат-
ска по клиничка обработка и медикаментозна терапија во 
стационарна здравствена организација на здружен труд со 
природен фактор на лекување - две години; 

5) генерализира^ псоријаза: 
а) псоријаза во фаза на генерализација; 
6) генерализиран невродерматитис или хронични ре-

цидивирачки алергични болести на кожата - две години; 
б) коронарна болест - состојба по оперативни зафати 

на срцето, на коронарни и големи артерии: 
а) состојби по инфаркт на миокард, со цел за рехаби-

литација, само во специјализирана здравствена организа-
ција на здружен труд со природен фактор на лекување -
три години; 

б) состојба по оперативни зафати на срцето, коронар-
ните и големите крвни садови, по завршеното клиничко 
лекување само во специјализирани здравствени организа-
ции на здружен труд - три години; 

в) манифестна и лабораториски утврдена стабилна 
ангина пекторис - три години; 

г) хронични прогредиенти опструирачки болести на 
артерија на екстремитетите на прв и трет стадиум, конзер-
вативно или оперативно лекување - две години. 

Во случаите од одредбите под а) и б) на оваа точка 
лекувањето може да се спроведува и во специјализирани 
здравствени организации на здружен труд со природен 
фактор на лекување, што не се на море. 

И. КОНТРАИНДИКАЦИИ 
Лекување на море е контрадицирано за следните бо-

лести: 
1) потешки акутни болести, со фибрилитет и без фиб-

рилитет; 
2) сите активни облици на туберкулоза на белите дро-

бови, серозите и грлото; 
3) сите тешки болести на окото; 
4) неуспешно лекување на малигни тумори и нестаби-

лизирани малигхемопатии; 
5) пернициозни анемии, хеморалгични дијатези, агра-

нулозитози, панимиелофтизи; 
6) цироза на црниот џигер со езофагеални варикози-

тети или аситес; 
7) потешки облици на акутен нефритис и субдеком-

пензирани состојби на бубрезите; 
8) кахетични и дементци состојби; 
9) метрорагија, потешки органски болести на нервни-

от систем, како што се воспални заболувања, експанзивни 
процеси и хередидегенеративни заболувања; 

10) потешки психози и психопатии; 
11) епилепсија; 
12) М. Ваѕес1о\у и хипертиреоза во фаза на лекување; 
13) тешки облици на шеќерна болест со склоност кон 

ацидоза; 
14) заболувања на срцето во фаза на субдекомпенза-

ција, освен ако воен инвалид се упатува во специјализира-
на здравствена организација на здружен труд со природен 
фактор на лекување; 

15) состојба на изразито фиксиран висок крвен прити-
сок со изразени кардиоцереброренални промени; 

16) дерматоза со улцерации. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА . 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 
ПОКРАИНА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА 

Број— 

_ _ _ _ _ _ _ 19 година 

Презиме и име. 

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ 
ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕН ИНВАЛИД 

I. Општи податоци 

Име на та тугу™ Моминско семејно име-

Пол - женски 
машки 

Година на раѓање Живеалиште-

Улица и број 

Лична карта бр издадена во 1 9 _ _ г о д и н а 

Инвалид група, со % инвалидитет, воен - мирновременски 
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II. Историја на болеста 

1. Анамнеза 

2. Досегашни лекувања и резултати: 
а) бањски и климатски лекувања за последните пет години (податоците ги запишува надлежниот орган во република-

та, односно во автономната покраина од евиденцијата за лекувањето на воениот инвалид) 

Година Болест Лекувалиште Резултати од лекувањето 

б) лекување на болести за кои се бара бањско, односно климатско лекување во лекувалиште 

3. Сегашни функционални растројувања 

4. Објективни наоди: 

Тежина _ _ _ _ _ _ _ Височина Крвен притисок. 

Пулс Ѕе 
а) клинички наод (срце, бели дробови и др.) 

б) лабораториски наод (моч, изметиште, желудочен сок ити.) 

в) хематолописи наод,. , 

г) рендгенски наод и флуорограф , 

д) специјални цаг>пм 

5. Дијагноза 

Ш. Мислење на лекарот 

1. Постојат медицински индикации за лекување во бања - на море - на планина, во траење од , дена (да се 
наведе болеста од Листата на медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување). 

2. Лекувањето треба да се изврши во (да се наведе специјализираната организација на здружен труд во која во лекува-
њето се применува и природен фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекувањето се врши 
претежно со природен фактор, односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на 
борците и воените инвалиди во која во лекувањето се применува природен фактор) 1 

3. Нема услови за бањско и климатско лекување од следните причини: 

(потпис на лекарот) 
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IV. Мислење на лекарската комисија 

1. Постојат медицински индикации и се одобрува бањско или климатско лекување во траење од дена (да се наве-
де болеста од Листата на медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување) и ќе се из-
врши во (да се наведе специјализираната организација на здружен труд во која во лекувањето се применува и приро-
ден фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекување се врши со претежно природен фактор, 
односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на борци и воени инвалиди во коЈа 
во лекувањето се применува природен фактор) 

2. Нема услови за бањско и климатско лекување од следните причини: 

3. Воениот инвалид има - нема право на придружник за време на бањското и климатското лекување, односно само за 
време на патувањето на бањско и климатско лекување 

На . 19 година 

1)-
Согласни со мислењето 

на лекарската комисија (да-не) 2)_ 

3). 
(потпис на воениот инвалид) (потписи на членовите на лекарската комисија) 

V. Мислење на комисијата на лекари-вештаци 

1. Приговорот на воениот инвалид на мислењето на лекарската комисија за бањско и климатско лекување во 19 
година е основан и постојат медицински индикации (да се наведе болеста од Листата на медицинските индикации и 
контраиндикации за бањско и климатско лекување) за лекување во бања - на море - на планина. 

2. Приговорот на воениот инвалид на мислењето на лекарите за лекување во 19 година е неоснован од следните 
причини — 

3. Лекувањето ќе се изврши во (да се наведе специјализираната организација на здружен труд во која во лекувањето се 
применува и природен фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекувањето се врши пре-
тежно со природен фактор односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на борци 
и верни инвалиди во која во лекувањето се применува природниот фактор) 

4. Воениот иналид има - нема право на придружник за време на бањското и климатското лекување, односно само за 
време на патувањето на бањско и климатско лекување. 

На 19 година 

1) 

2) 

3) 
(потписи на членовите на лекарската комисија) 

VI. Податоци за бањско и климатско лекување 

ПруупапшитА Крој на лекарскиот дневник-

ЛЕКАРСКИ ДНЕВНИК 

Наод при доаѓањето на лекување 

На 19 година 

Тежина Височина Крвен притисок 
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Пулс Ѕе 

Бели дробови Срце-

Други наоди • — 

Лабораториски наоди 

Дијагноза 
Терапија. 

Диета 

ТЕК НА ЛЕКУВАЊЕТО 

Терапија 
Датум Наод Ѕе 

бањско-климатска друга 

Наод при заминување од лекување 

Тежина , ,, Височина , . Крвен притисок. 

Пулс Ѕе 

Бели дробови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Срце 
Резултат од лекувањето (излечен, подобрен, непроменет, влошен, легален) 

Мислење на лекарот . 

партени 

М.П. 

(ПОТПИС на лекарот) 

VII. Потврда од инвалидот за банкното, односно климатското лекување 

Потврдувам дека во лекувалиште^ _ 

поминав на лекување од _ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . до • заклучно, 
т.е.вкупно дена. 

Место 

На 19 година 

(потпис на воениот инвалид) 

Лекување е започнато 

Вкупно денови 
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СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА 

КАРТОН 
НА БАЊСКОТО, ОДНОСНО КЛИМАТСКОТО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ ИНВАЛИД 

. воен инвалид група, 
(презиме и име) (адреса) 

Година Дијагноза - назив на болеста Одобрено лекување 
во бања на море на планина Успех на лекува- Не е одобрено ле-

њето кување 

423. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ, ВА-

КУУММЕТРИ И МАНОВАКУУММЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата за притисок 
со еластични мерни елементи и со директно покажување, 
што се наменети за мерење на натпритисок и вакуумски 
притисок на течности, парен и гасови (во понатамошниот 
текст: мерила). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.Р-(1;2;4)/1. 

Член 2 
Под мерила, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат манометри, вакуумметри и мановакуумметри што 
се употребуваат без помошни направи, така што поместу-
вањето на подвижниот механизам поради притисок се ко-
ристи за непосредно читање на покажувањето и кои имаат 
горна граница на мерење меѓу 0,5 МРа и 1000 МРа. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења, и тоа: 
1) еластичен мерен елемент е елемент на мерилото 

(на пример, манометарска цевка, мембрана, мев) кој под 
влијание на мерниот притисок еластично се деформира, а 
деформацијата преку подвижната направа предизвикува 
поместување на стрелката пред скалата; 

2) натпритисок е притисок поголем од референтниот 
притисок, со користење на референтниот притисок како 
почетна точка на мерењето; 

3) потпритисок (вакуумски притисок) е притисок по-
мал од референтниот притисок, со користење на референ-
тниот притисок како почетна точка на мерењето; 

4) референтен притисок е барометарски притисок (ап-
солутен атмосферски притисок) на местото на мерењето; 

5) постојан притисок е притисок кој не се менува или 
кој континуирано се менува со брзина која не преминува 
1% од збирот на границите на опсегот на мерењето на ме-
рилото во секунда, при што вкупната промена на притисо-
кот во минута не преминува 5% од збирот на границите на 
опсегот на мерењето; 

6) променлив притисок е притисок кој се зголемува 
или се намалува по кој и да е закон на периодично^ или 
непериодичност, со брзина чија вредност е меѓу 1% и 10% 
од збирот на границите на опсегот на мерењето на мери-
лото во секунда; 

7) нормални услови се услови што мораат да бидат 
исполнети при употребата на мерилото, и тоа: 

а) бројникот на мерилото да се постави вертикално; 
б) лесна и континуирана промена на притисокот да 

го исклучува влијанието на силата на инерцијата; 
в) температурата на мерилото и на околината да би-

де 20°С, со разлика што не предизвикува промена во по-
кажувањето поголема од 1/5 од најголемата дозволена 
грешка; 

г) да не постојат вибрации или потреси. Ако постојат 
полесни вибрации или потреси, тие не смеат да предизви-
каат амплитуди во осцилацијата на стрелката кои преми-
нуваат 1/10 од поделокот; 

д) да биде исклучено влијанието на статичкиот при-
тисок на столбот на течноста (ако притисокот го пренесу-
ва некоја течност) врз мерилото; 

ѓ) средството што го пренесува притисокот мора да 
биде некој неутрален (неагресивен) гас - за мерила чија 
горна граница на мерењето не преминува 0,25 МРа; 

е) средството што го пренесува притисокот мора да 
биде течност - за мерила чија горна граница на мерењето 
преминува 0,25 МРа; 

8) номинални услови се услови за употреба на мери-
лото, кои се однесуваат особено на: 

а) работната положба на мерилото во која бројникот 
не е вертикален; 

б) температура на мерилото и на околината што се 
разликува од ;20°С; 

в) статички притисок на столбот на течноста што е 
земен предвид при прегледот на мерилото; 

г) средство за пренесување на притисокот што се раз-
ликува од средството од точка 7 одредба под е) на овој 
член; 
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9) најголема дозволена грешка при употребата на ме-
рилото е најголемата дозволена грешка на покажување на 
мерилото во употреба под номинални услови; 

10) најголема дозволена грешка при прегледот на ме-
рилото (граница на грешката при првиот преглед) е најго-
лема дозволена грешка при прегледот на нови и поправе-
ни мерила под номинални услови; 

11) ознака на класата на точност на мерилото (К) е 
број што ја означува апсолутната вредност на најголемата 
дозволена грешка при употребата на мерилото, изразена 
во проценти на збирот на границите на опсегот на мере-
њето; 

12) варијација на покажување на мерилото е разлика-
та во покажувањето на мерилото при опаѓање на притисо-
кот и при зголемување на притисокот за определен изме-
рен притисок. 

Член 4 
Вредноста на горната граница на мерењето мора да 

биде избрана од еден од следните редови на големини, и 
тоа: 1 • 10"; 1,6 • 10п; 2,5 • 10п; 4 • 10п; 6 • 10п; или 1 • 10"; 2 • 
10"; 5 • 10"; каде што и е цел број - позитивен, негативен 
или нула. 

Член 5 
Најголеми дозволени грешки на мерењето во нор-

мални услови се следните: 
1) при прегледот на нови и поправени мерила (прв 

преглед) ± 0,8 К, каде што коефициентот К е изразен со 
број еднаков на класата на точност и ја изразува грешката 
на мерењето: 

а) за мерила со еднострана поделба во проценти на 
горната граница на мерењето; 

б) за мерила со обострана поделба во проценти на 
збирот на горните граници на мерењето; 

2) при употреба и при периодични прегледи на мери-
лата ±К. 

Варијациите на покажувањето на мерилото не смеат 
да ја преминуваат апсолутната вредност на најголемите 
дозволени грешки од став 1 на овој член. 

При периодични прегледи на определени видови ме-
рила, најголемите дозволени грешки и варијациите на по-
кажувањето се исти како и при првиот преглед. Тие мери-
ла, за време меѓу два прегледа, во однос на нивните мет-
ролошки својства, се сметаат како нови односно поправе-
ни мерила. 

При атмосферски притисок стрелката на мерилото 
треба да се запре на цртата на поделбата која означува ну-

, лева точка или во границите што одговараат на најголе-
мата дозволена грешка. 

Член 6 
Стабилност на метролошките својства на мерилото 

при употреба се обезбедува со исполнување на следните 
услови, и тоа: 

1) манометрите и мановакуумметрите мораат во тра-
ење од шест часа да го издржат дејството на натпритисок 
што е еднаков на горната граница на мерењето; 

2) манометрите и мановакуумметрите мораат во тра-
ење од 15 минути да го издржат дејството на натпритисок 
кој ја преминува горната граница на мерењето за вреднос-
тите дадени во следната табела: 

Горна граница 
на мерењето 

во МРа 

Испитуван притосок во 
проценти од горната граница 

на мерењето 
до 60 
над 60 до 1000 

110 
105 

По враќање на притисокот на нула и држње на мери-
лото без притисок во траење од еден час, Најголемите до-
зволени грешки на мерењето и варијациите на покажува-
њето на мерилото не смеат да ги преминуваат вредности-
те пропишани во член 5 ст. 1 и 2 од овој правилник; 

3) мерилата мораат да издржат притисок кој бавно се 
менува од 20% до 40% до 60% до 80% во однос на горната 
граница на мерењето со зачестеност која не преминува 60 
осцилации во минута според следната табела: 

Горна граница 
на мерењето во 

МРа 

Граници на 
осцилациите во 

проценти од 
горната граница 

на мерењето 

Број на 
осцилации 

до 10 од 30 до 70 15.000 
од 10 до 60 од 40 до 60 10.000 
од 60 до 160 од 40 до 60 5.000 
од 160 до 1000 од 40 до 60 1.000 

По држење на мерилото без притисок во траење од 
еден час, најголемите дозволени грешки на мерењето и ва-
ријациите на покажувањето на мерилото не смеат да ги 
преминуваат вредностите пропишани во член 5 ст. 1 и 2 од 
овој правилник. 

Член 7 
Во нормални услови мерилата не смеат да се употре-

буваат: 
1) при мерење на натпритисок: 
а) над 3/4 од горната граница на мерењето, ако при-

тисокот е постојан и не преминува 100 МРа; 
б) над 2/3 од горната граница на мерењето, ако при-

тисокот е променлив и не преминува 100 МРа; 
в) над 2/3 од горната граница на мерењето, ако при-

тисокот е постојан, а е еднаков или поголем од 100 МРа; 
г) над 1/2 од горната граница на мерењето, ако при-

тисокот е променлив, а е еднаков или поголем од 100 
МРа; 

2) при мерење на вакуумски притисок - на горната 
граница на мерењето. 

Член 8 
Мерилата се распоредуваат во следните класи на точ-

ност: ОД5; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; и 4 или 0,2; 0,5; 1; 2 и 5. 

Член 9 
Метролошките својства на мерилата не смеат да се 

менуваат при транспорт на мерилото. При транспортот 
спакуваните мерила мораат да издржат: 

1) температура на околината од — 20°С и +50°С во 
траење од по шест часа на секоја од тие температури; 

2) потреси со забрзување од 30 т / ѕ 2 и зачестеност од 
80 до 120 удари во минута во траење од два часа. 

По излагање на мерилото на условите за транспорт 
(температури и потреси) од став 1 на овој член, најголеми-
те дозволени грешки на мерењето и варијациите на по-
кажувањето на мерилото не смеат да ги преминуваат 
вредносните од член 5 ст. I и 2 на овој правилник. 

Член 10 
Мерилата мораат да ги задржат своите метролошки 

својства во следните услови на употреба, и тоа: 
1) кога се поставени во затворени простории што се 

загреваат и кои се без прав; 
2) при мерење на притисокот на неагресивно сред-

ство; 
3) ако температурата на околината во која се наоѓа 

средството за пренесување на притисокот е меѓу 0°С и 
60°С; 

4) под дејство на влажност до 80%; 
5) при вибрации и потреси што не ја доведуваат 

стрелката во осцилација над 1/10 од апсолутната вред-
ност на најголемата дозволена грешка. 

Член 11 
Куќиштето на мерилото, при условите за употреба на 

мерилото од член 10 на овој правилник, мора да го зашти-
ти мерниот механизам и скалата од продирање на прав и 
влага, како и од удари и оштетувања. 

Член 12 
Мерилата за специјална употреба мораат да ги за-

држат своите метролошки својства во следните услови за 
употреба: 

1) при мерење на притисокот на лепливо и агресивно 
средство; 
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2) под дејство на потреси, вибрации и нагли удари на 
притисокот; 

3) на ниски температури (до -50°С); 
4) под дејство на вода, при висока концентрација на 

прав и под дејство на влажност над 80%; 
5) на слободен простор, во агресивна атмосфера. 

Член 13 
Врвот на стрелката мора да покрива 1/10 до 9/10 од 

должината на најкратките црти на поделбата. 
Врвот на стрелката мора да има форма на еднокрак 

триаголник чија основица не ја преминува ширината на 
најтесната црта на поделбата и чиј агол на врвот не пре* 
минува 60°. 

За мерила од класа на точност 0,6 и помала, врвот на 
стрелката мора да има форма на нож кој е поставен верти-
кално на рамнината на поделбата и чија ширина не ја пре-
минува ширината на најтесната црта на поделбата. 

Врвот на стрелката може да има и друга форма, ако 
таа обезбедува точност на отчитувањето која одговара на 
грешка што не преминува 1/5 од границата на најголема-
та дозволена грешка на мерењето. 

Мерилата можат да имаат механизам за корекција на 
покажувањето преку промена на положбата на стрелката 
во однос на бројникот. 

Член 14 
Вредноста на секој поделок мора да биде претставена 

во форма НО0; или 2-10"; или 5-10°; при што таа мора да 
биде што е можно поблиска до вредноста на најголемата 
дозволена грешка при употребата на мерилото (каде што 
п е цел број - позитивен, негативен или нула). 

Ширината на поделкот не смее да биде помала од 1 

Член 17 
На бројникот на мерилото можат да се напишат и до* 

полнителни поделби, како и знаци што ја преминуваат 
ширината на цртите на поделбата предвидена во став 4 од 
член 14 на ОВОЈ правилник: 

1) заради обележување на интервалите на дозволени-
от отклон на врвот на стрелката од нулевата црта на поде-
лете; 

2) заради обележување на работниот опсег на мере-
њето; 

3) поради влијанието на додатниот притисок што го 
предизвикува столбот на течноста што го пренесува при-
тисокот на мерилото: 

4) заради далечинско отчитување. 

Член 18 
На бројникот или на куќиштето на мерилото мораат 

да се напишат: 
1) фирмата - односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) фабричкиот број (текуштиот број на производство-

то); 
3) годината на производството. 

Ширините на поделоците на линеарната скала не 
смеат меѓусебно да се разликуваат повеќе од 1/5 од шири-
ната на најмалиот поделок. 

Ширината на цртата на поделбата не смее да биде по-
голема од 1/5 од ширината на поделокот. 

Најмалку четири црти на поделбата мораат да бидат 
обележани со броеви, со тоа што се обележува најмалку се-
која десетта црта на поделбата, освен ако секоја десетта 
црта на поделбата не е особено истакната со својата 
должина. 

Броевите со кои се обележани цртите на поделбата 
мораат непосредно да ја изразуваат големината на изме-
рениот притисок без примена на факторот множење. 

Член 15 
Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат 

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

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат 
јасни, добро видливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 16 
На бројникот на мерилото мораат да бидат напиша-

ни: 
1) ознаката на мерната единица; 
2) ознаката на класата на точност; 
3) службената ознака на типот на мерилото, ако е из-

вршено испитување на типот; 
4) симболот за вакуумски притисок - знакот „-** (ми-

нус) на вакуумметрите и на вакуумметрискиот дел од ска-
лата на мановакуумметрот (пред или под бројот што ја 
означува горната граница на мерењето на вакуумот); 

5) номиналните услови за употреба, ако тие се разли-
куваат од нормалните услови. 

На бројникот на мерила што се наменети за мерење 
на притисокот на течности, парен или гасови чии својства 
бараат особено употреба на мерилото, мора да биде на-
значено средството за пренесување на притисокот чија 
употреба е забранета (на пример, на бројникот на мерила-
та што го мерат притисокот на кислород мораат да бидат 
напишани зборовите за предупредување: „забрането мази-
во** или симболот што за таа цел е предвиден со југосло-
венски стандард). 

^ Член 19 
На мерилата што се наоѓаат во употреба на денот на 

влегувањето во сила на овој правилник нема да се приме-
нуваат одредбите на чл. 4,13 и 14 од овој правилник. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за манометри, вакуумметри и мановакуумметри 
(„Службен лист на СФРЈ*, бр. 57/80). 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 

Бр. 0404-3544/1 
18 октомври 1985 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Вончиќ, с.р. 

424« 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 
ПРЕГЛЕД НА ПРОТОЧНИ МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНА 

НА ТЕЧНОСТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на проточни мерила за 
зафатнина на течности, што во поглед на стручноста на 
работниците, опремата и работните простории мораат да 
ги исполнуваат организациите на здружен труд и работни-
те луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани, кои произ-
ведуваат или поправаат проточни мерила за зафатнина на 
течност. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката РШЈС-16/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на проточни мерила за зафатнина 
на течности, мораат да имаат V или VI степен стручна 
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подготовка, од соодветна насока и мораат да ја познаваат 
постапката и методите за преглед на проточни мерила за 
зафатнина на течности. 

Член 3 
За преглед на проточни мерила за зафатнина на теч-

ност е потребна следната опрема: 
1) една или повеќе испитни патеки; 
2) соодветен напорен систем со регулатор и со мери-

ло за проток од класа на точност 0,05 и можност за регула-
ција во опсег на притисокот од (}тјП до на мерилата 
што се прегледуваат: 

3) резервоари со соодветна зафатнина; 
4) еталон на мерен сад од класа на точност 0,05 или 

0,1, зависно од зафатнината на садот; 
5) еталон проточни мерила од класа на точност 0,2 

или подобра; 
6) секундомер. 

Член 4 
Работната просторија за преглед на проточни мерила 

за зафатнина на течности мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со 
важечките технички нормативи; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 
хигиенско-техничката заштита; 

3) да биде доволно голема за Сместување на потребна 
опрема; 

4) во неа и во нејзината околина да нема извор на По-
треси што би влијаеле врз точноста на мерењето; 

5) во неа да се наоѓа маса и стол за работа на работ-
никот; 

6) во неа да се наоѓа термометар чиј поделок не е по-
голем од 0,1 °С и барометар за мерење на атмосферскиот 
притисок. 

Член 5 
Изворите на топлота што служат за греење на работ-

ната просторија треба да се доволно оддалечени од место-
то на кое се врши преглед на проточните мерила за зафат-
нина на течности и изградени така што да овозможуваат 
равномерно загревање на работната просторија. 

Член 6 
Температурата во работната просторија за преглед 

на проточни мерила за зафатнина на течности мора да би-
де 20°С + 26С. 

Член 7 
Опремата во работната просторија за преглед на 

проточни мерила за зафатнина на течности мора да биде 
заштитена од директно продирање на сончеви зраци. 

Член 8 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
1Ј.С.9.100, предвиден во Решението за југословенскиот 
стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/62), односно осветлението да биде „големо" и да се из-
ведува како „општо" осветление. 

Член 9 
Во работната просторија за преглед на проточни ме-

рила за зафатнина на течности не смеат да се држат пред-
мети што би можеле да го смеќаваат нормалното вршење 
на преглед ниту смеат за време на прегледот да се вршат 
други дејствија. 

Член 10 
Големината на работната просторија за преглед на 

проточни мерила за зафатнина на течности се определува 
зависно од големината на опремата за преглед. 

Член 11 
Мерните патеки мораат да бидат изведени така што 

да издржат проба на притисок најмалку еднаков на најго-

лемиот дозволен притисок за проточните мерила за зафат-
нина на течности што се прегледуваат. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 

Бр. 0404-908/1 
11 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

425. 
Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 
13/76, 22/78,31/83,70/83, 15/84,70/84 и 24/86), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КО-

РИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување средства 

што можат да се користат за инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/84), во член 2 ст. 2 и 3 се менуваат и гла-
сат: 

„Одредбите на овој правилник не се однесуваат и на 
плаќањата и давањето на инструменти за обезбедување на 
плаќањето на обврските за инвестициите што организаци-
ите на здружен труд и други организации и заедници (во 
натамошниот текст: организациите на здружен труд) ги 
вршат во согласност со член 7 став 1 точ. 1,2, 5,7, 8 и 9 и 
со член 17 точ. 1 и 2 од Законот за обезбедување обртни 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/84 и 9/86), како 
и на плаќањата и давањето на инструменти за обезбедува-
ње на плаќањето за основните средства што други корис-
ници на општествени средства, освен организациите на 
здружен труд (во натамошниот текст: други корисници на 
општествени средства), ќе ги набават до износот на ^пот-
рошената амортизација, износот на примените надомести 
за уништени основни средства и за пренесени основни 
средства со надомест и износот на примените парични 
средства по основ на продадените основни средства, како 
и на примените износи на паричните средства за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди. 

Организацијата на здружен труд и друг корисник на 
општествени средства кога плаќањето и давањето на ин-
струменти за обезбедување на плаќањето го врши во сог-
ласност со одредбата на став 2 од овој член, како доказ де-
ка располага со средства за тие намени и поднесува на 
Службата за општествено книговодство извод од деловни-
те книги." 

Член 2 
Во образецот: „СИ-ОЗТ" во колона 2 текстот под 

редниот број 2 се менува и гласи: 
„Износ на амортизацијата според стапките утврдени 

со самоуправен општ акт". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-5286/1 
25 април 1986 година 
Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар за 

финансии, 
Вук Огњановић с.р. 
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426. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ВОЗИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за шински возила за специјална намена, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Свртнички и колосечни врски за 
рудници со подземна експлоатација. Ви-
дови, термини и дефиниции Ј1ЈЅР.Ѕ9.121 

2) Едноставна јамска свртница и ко-
лосечна врска. Полупречник 20 т , наклон 
1:5. Колосек 600 т т Ј1ЈЅ Р.Ѕ9.122 

3) Едноставна јамска свртница и ко-
лосечна врска. Полупречник 30 т , наклон 
1:6. Колосек 600 т т ДЈЅ Р.Ѕ9.123 

4) Едноставна јамска свртница и ко-
лосечна врска. Полупречник 50 т , наклон 
1:7. Колосек 600 т т Ј1ЈЅ Р.Ѕ9.124 

5) Едноставна јамска свртница и ко-
лосечна врска. Полупречник 120 т , на-
клон 1:9. Колосек 900 т т ЈХЈЅ Р.Ѕ9.125 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандард Ј1ЈЅ Р.Ѕ9.121, чиеш-

то применување не е задолжително, југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на шински возила за специјална 
намена од денот на влегувањето во сила на овој правил-

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-1861/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

427. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за текстил, кои ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Текстил. Метражни стоки - ткае-
нини. Избор на основните карактеристики — Ј1ЈЅ Р.С0.012 

2) Текстил. Метражни стоки. Опреде-
лување на густината на жиците на ткаени-
ната односно на редовите на низите на 
плетивото ЈТЈЅ Р.Ѕ2.013 

3) Текстил. Метражни стоки. Опреде-
лување на должината на парчето - намот-
ката Ј1ЈЅ Р.Ѕ2.014 

4) Текстил. Метражни стоки. Опреде-
лување на широчината на парчето - на-
мотката Ј1ЈЅ Р.Ѕ2.015 

5) Текстил. Метражни стоки. Опреде-
лување на масата по единица на должина 
и единица на површина Ј1ЈЅ Р.Ѕ2.016 

6) Текстил. Метражни стоки. Опреде-
лување на дебелината Ј1ЈЅР.Ѕ2.021 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник 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 правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
текстил што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Физикални испитувања на тек-
стил. Определување на густината на 
жиците на ткаенината Ј1ЈЅР.Ѕ2.013 

2) Физикални испитувања на тек-
стил. Определување на должината на тка-
енината ЈХЈЅ Р.Ѕ2.014 

3) Физикални испитувања на тек-
стил. Определување на широчината на 
ткаенината ЈТЈЅ Р.Ѕ2.015 

4) Физикални испитувања на тек-
стил. Определување тежината на ткаени-
ните Ј1ЈЅ Р.Ѕ2.016 

5) Физикални испитувања на тек-
стил. Определување на дебелината на тка-
енините ЈТЈЅ Р.Ѕ2.021 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/58). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-1852/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаија, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

428. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНА 

ЖИЦА ЗА ЗАВАРЕНИ АРМАТУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за челична жица за заварени арматури, кој гс 
има следниот назив и ознака: 

Челична жица за заварени арматури. 
Технички услови ЈТЈЅ С.В6.012 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во делот, а ќе се применува на челична 
жица за заварени арматури што ќе се произведе односно 
увезе од денот на влегувањето восила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во силана овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за влечена челична жица за заварени градежни арма-
тури („Службен лист на СФРЈ**, бр. 42/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1859/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

429. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕХАНИЧ-

КИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за механички испитувања на металите, кој го 
има следниот назив и ознака: 

Механички испитувања на металите. 
Статички испитувања. Испитување со 
свиткување. Ј1ЈЅ С.А4.005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на меха-
нички испитувања на металите од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на челикот со свитку-
вање Ј1ЈЅ С.А4.005 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ис-
питување на челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62); 

2) Испитување со свиткување Ј1ЈЅ С.А4.205 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на механичкото испитување на бакарот 
и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66); 

3) Лесни метали и нивни легури. Ис-
питување на лимови и ленти со дебелина 
од 0,2 до 7 т т со просто свиткување Ј1ЈЅ С.А4.105 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методот на механичкото испитување на обоените 
метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1860/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

430. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АКУСТИКА 

И ЕЛЕКТРО АКУСТИКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за акустика и електроакустика, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Акустика и електроакустика. Оп-
шти термини и дефиниции ЈГТЈЅ КЛО.801 

2) Акустика и електроакустика. Пара-
метри и системи на претворувачите, мик-
рофони, звучници, слушалки, различни 
уреди. Термини и дефиниции —Ј1ЈЅ И.А0.802 

3) Акустика и електроакустика. Фи-
зиолошка, музичка и архитектонска акут-
стика. Термини и дефиниции ЛЈЅ К.А0.803 

4) Акустика и електроакустика. Под-
воден звук. Термини и дефиниции Ј1ЈЅ ^А0.804 

5) Електроакустика. Снимање и реп-
родукција на звукот. Термини и дефини-
ции ЈТЈЅ И.А0.806 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник 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 три ме-

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

Бр. 07-1865/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 
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431. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛУМИНИ-

УМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ ЗА ГМЕЧЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алуминиум и легури на алуминиум за гмече-
ње, кој го има следниот назив и ознака: 

Алуминиум и легури на алуминиум 
за гмечење. Фолии, ленти и табли за пре-
хранбената индустрија. Технички услови — Ј1ЈЅ С.С6.100 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алуми-
ниум и легури на алуминиум за гмечење од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1866/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ* с.р. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за заварување и сродни постапки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-1857/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

432. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВА-

ЊЕ И СРОДНИ ПОСТАПКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за заварување и сродни постапки, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Заварување и сродни постапки. Уп-
ростено прикажување на шевовите на 
цртежите Ј1ЈЅ С.Т3.011 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на зава-
рување и сродни постапки од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

433. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ЗА ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за завртки за дрво, кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Завртки за дрво. Технички услови 
ДЈЅ М.В 1.024 

2) Завртки за дрво со шестострана 
глава Ј1ЈЅ М. В 1.500 

3) Завртки за дрво со впуштена глава 
нерез Ј1ЈЅ М.В1.510 

4) Завртки за дрво со впуштена глава 
со крстест врез Ј1ЈЅ М.В 1.515 

5) Завртки за дрво со впуштена глава 
во форма на леќа и со врез Ј1ЈЅ М.В 1.520 

6) Завртки за дрво со впуштена глава 
во форма на леќа со крстест врез Ј1ЈЅ М.В 1.525 

7) Завртки за дрво со полутркалезна 
главаиврез ЈХЈЅ М.В1.530 

8) Завртки за дрво со полутркалезна 
глава со крстест врез Ј1ЈЅ М.В 1.535. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник 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 правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на за-
вртен за дрво што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Вијци за дрво со шестострана гла-
ва, за општа намена Ј1ЈЅМ.В 1.500 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ви-
јчени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67); 

2) Вијци за дрво со впуштена глава и 
врез, за општа примена Ј1ЈЅ М.В 1.510 

3) Вијци за дрво со сочивеста глава и 
врез, за општа примена ЈШ М.В 1.520 
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4) Вијци за дрво со полуокругла гла-
ва и врез, за општа примена Ј1ЈЅ М.В 1.530 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
вијци („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/67); 

5) Вијци за дрво со впуштена глава 
со крстат врез, груба класа на изработка — Ј1ЈЅ М.В 1.515 

6) Вијци за дрво со впуштена леќеста 
глава со крстаст врез, груба класа на изра-
ботка Ј1ЈЅ М.В1.525 

7) Вијци за дрво со полутркалезна 
глава со крстат врез, груба класа на изра-
ботка > Ј1ЈЅ М.В1.535 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
вијчни стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/69); 

8) Вијци за дрво. Технички услови за 
изработка и испорака Ј1ЈЅ М.В 1.024 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ви-
јан, навртки и слични елементи за спојување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-1854/1 
21 април 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

434. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПАРЛИ-

ВИ ОРГАНСКИ ТЕЧНОСТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за испарливи органски течности, кој го има след-
ниот назив и ознака: 

Испарливи органски течности, тех-
нички. Определување на карактеристики-
те на дестинацијата Ј1ЈЅ Н.В8.040 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Члан 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Определување на кривата на дести-
лацијата на течни органски соединенија ЈХЈЅ Н.В8.040 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-

ласта на испитувањето на хемиските соединенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1851/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

435. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЧНИ ХА-

ЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАГЛЕНВОДОРОДОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за течни халогени деривати на јагленводородот, 
кој го има следниот назив и ознака: 

Течни халогени дериват на јагленводородот, технич-
ки. Определување на точката на заматувањето 

ДЈЅ Н.В8.044 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот ан влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Течни халогени деривати на јаглен-
водородот, технички. Определување на 
точката на матење (замаглување) Ј1ЈЅ Н. В8.044 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија (услови на квалитетот и 
методи на испитувањето), („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1850/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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436. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАВОЈ ЗА 

ЗАВРТКИ ЗА ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за навој за завртки за дрво, кој го има следниот 
назив и ознака: 

Навој за завртки за дрво. Форма, ме-
ри, дозволени отстапувања и завршоци на 
завртките ЈХЈЅ М.В0.105 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на навој 
за завртки за дрво од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Навој за вијци за дрво. Форма, мери 
итолеранции ЈТЈЅ М.В0.105 
донесен со Решението за југословенските стандарди за на-
вои, вијци и навртка („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-1853/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

437. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ЗАВЕРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стнадард за градежни заварени арматурни мрежи, кој го 
има следниот назив и ознака: 

Градежни заварени арматурни 
мрежи -г ЈХЈЅ Н.В8. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на гра-
дежни заварени арматурни мрежи, кои ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1864/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

438. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ВОДОРОДИ ОД АРОМАТИЧЕН РЕД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за јагленоводороди од ароматичен ред, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Јагленоводороди од ароматичен 
ред. Земање на мостри ЈХЈЅ Н.В8.001 

2) Јагленоводороди од ароматичен 
ред. Определување на густината на бен-
зен, ксилен и толуен на 20°С со пикноме-
тар по Липкин ЈХЈЅ Н.В8.002 

3) Јагленоводороди на ароматичен 
ред. Определување на густината на бен-
зин, ксилен и толуен на 20°С со аерометар — ЛЈЅ Н.В8.003 

4) Јагленоводороди од ароматичен 
ред. Определување на остатокот по веру-
вањето на производите со точка на врие-
ње од 150°С. Гравиметриски метод Ј1ЈЅ Н.В8.004 

5) Јагленоводороди од ароматичен 
ред. Испитување на киселова, неутрал-
ност и или алкалноста — Ј1ЈЅ Н.В8.005 

6) Јагленоводороди од ароматичен 
ред. Утврдување на бојата по третирање 
со сулфурна киселина. Колориметриски 
метод Ј1ЈЅ Н.В8.006 

7) Јагленоводороди од ароматичен 
ред. Утврдување на присуството на мер-
каптан (тиол) - Докторов тест Ј1ЈЅ Н.В8.007 

8) Јагленоводороди од ароматичен 
ред, технички. Утврдување на корозивнос-
та на бакарот Ј1ЈЅ Н.В8.009 

9) Јагленоводороци од ароматичен 
ред. Утврдување на бојата по третирање 
со сулфурна киселина (според разговорот 
К2ЅГ2О7). Колориметриски метод Ј1ЈЅ Н.В8.037 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник 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. 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Ароматски јаглеводороди. Земање 
мостри на бензен и на сродни производи — Ј1ЈЅ Н.В8.531 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на производството на ароматски јаглеводороди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-1848/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

439. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДОДАТНИ И 

ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за додатни и помошни материјали за заварува-
ње, кој го има следниот назив и ознака: 

Додатни и помошни материјали за 
заварување. Волфрамови електроди за 
електрично заварување во заштита на 
инертни гасови и за заварување и режење 
со плазма. Технички услови Ј1ЈЅ С.Н3.030 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на додат-
ни и помошни материјали за заварување кои ќе се произ-
ведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
Бр. 07-1858/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот ^авод за 

стан дар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

440. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СЕПАРИРАН 

АГРЕГАТ (ГРАНУЛАТ) ЗА БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за сепариран агрегат (гранулат) за бетон, кој го 
има следниот назив и ознака: 

Сепариран агрегат (гранулат) за бе-
тон. Технички услови . Ј1ЈЅ В.В2.010. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузуниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на сепа-
риран агрегат (гранулат) за бетон од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-1863/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

441. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИРОДЕН 
АГРЕГАТ И КАМЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АГРЕ-

ГАТ ЗА БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за природен агрегат и камен за производство на 
агрегат за бетон, кој го има следниот назив и ознака: 

Природен агрегат и камен за произ-
водство на агрегат за бетон. Технички ус-
лови Ј1ЈЅ В.В2.009 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на приро-
ден агрегат и камен за производство на агрегат за бетон 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 



Петок, 30 мај 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 30 - Страна 927 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-1862/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

442. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пластични маси, кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Пластични маси. Определување на 
впивањето на вода Ј1ЈЅ С.Ѕ2.620 

2) Пластични маси. Определување на 
отпорноста спрема течните хемикалии, 
вклучувајќи ја водата Ј1ЈЅ О.Ѕ2.622 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник 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 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Пластични маси. Определување на 
впивањето на вода ЈХЈЅ С.Ѕ2.620 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на пластичните маси („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/67); 

2) Пластични маси. Определување на 
впивање во зоврена вода ЈХЈЅ С.Ѕ2.621 
донесен со Решението за Југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на пластични маси („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/68). 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на испитувањето на пластични маси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-1855/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

443. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ПРИКЛУЧОЦИ СО ЗАСЕЧЕН ПРСТЕН ЗА ЦЕВКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за навојни приклучоци со засечен прстен за цев-
ки, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Иавојни приклучоци со засечен 
прстен за цевки. Коленеста спојка. Форма 
и мери Ј1ЈЅ М.В6.705 

2) Навојни приклучоци со засечен 
прстен за цевки. Преграден приклучок за 
заварување. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В6.714 

3) Навоен приклучок со засечен 
прстен за цевки. Навојна спојка за прива-
рување. Форма и мери Ј1ЈЅМ.В6.715 

4) Навоен приклучок со засечен 
прстен за цевки. Колено. Форма и мери — Ј1ЈЅ М.В6.718 

5) Навоен приклучок со засечен 
прстен за цевки. Наставка за приварува-
ње. Форма и мери Ј1ЈЅМ.В6.719 

6) Навоен приклучок со засечен 
прстен за цевки. Преградна наставка. 
Форма и мери ЈХЈЅ М.В6.731 

7) Навоен приклучок со засечен 
прстен за цевки. Чаура за зајакнување кра-
јот на цевките. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В6.734 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник 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 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: . 

1) Диспозиција, состав и главни мер-
ки на спојките и приклучоците. Коленеста 
спојка Ј1ЈЅ М.В6.705 

2) Диспозиција, состав и главни мер-
ки на спојките и приклучоците. Цевен 
провод непропустлив© заварен за прегра-
да — Ј1ЈЅ М.В6.714 

3) Диспозиција, состав и главни мер-
ки на спојките и приклучоците. Спојка со 
цевна наставка за приварување Ј1ЈЅ М.В6.715 

4) Облик и мерки на составните дело-
ви на спојки и приклучоци. Колено за 
спојки - Ј1ЈЅ М.В6.718 

5) Облик и мерки на составните дело-
ви на спој ките и приклучоците. Цевна на-
ставка' за приварување, за спојки ЈХЈЅ М.В6.719 

6) Облик и мерки на составните дело-
ви на спојките и приклучоците. Цевна на-
ставка за непропустлив© заварување за 
преграда ЈТЈЅМ.В6.731 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни спојки и приклучоци со сечен прстен („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72); 

7) Цевни спојки и приклучоци со все-
чен прстен. Прстен за зајакнување на меки 
и тенки цевки. Облик и мерки Ј1ЈЅ М.В6.734 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хидрауликата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/73). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-1856/1 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".' 

Бр. 34-1 
22 мај 1986 година 
Белград 

Собрание за Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници 

Пртседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

444. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
СФРЈ", бр. 32/78), во согласност со сојузниот секретар за 
народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈА-
ЛИТЕ И ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО ЗА ОЧНИ И 
СЛУШНИ ПОМАГАЛА И ЗА ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМО-

ЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР 

Член 1 
Во Правилникот за индикациите, стандардите за ма-

теријалите и за роковите на траењето на очни и слушни 
помагала и за помагала за овозможување на гласен говор 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/83), во член 2 став 1 под 
А. точка 9) по зборовите: „магнетофон и две магнетофон-
ски ленти" се додаваат зборовите: „или касетофон". 

Член 2 
Во член 9 став 2 се менува и гласи: 
„Магнетофон и магнетофонски ленти, или касетофон, 

добива слепо осигурено лице, и тоа: дете што се наоѓа на 
школуавње, а други осигурени лица - ако се членови на 
библиотека за слепи." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, на 

слепо осигурено лице - дете што се наоѓа на школување и 
на друго осигурено лице кое е член на библиотека за сле-
пи, наместо магнетофон или касетофон може да му се даде 
репродуктор." 

Став 3 станува став 4. 
Досегашниот став 4, кој станува став 5, се менува и 

гласи: 
„Лицето на кое му е признато помагало од овој член, 

помагалото го набавува преку сојузот на слепите на ре-
публиката односно на автономната покраина во која има 
живеалиште, ако тоа може да се набави на домашниот па-
зар, со тоа што надомест му се признава во височина на 
набавната цена по која помагалото се испорачува преку 
сојузот на слепите." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 3 
Во член 11 став 1 во точка 13) бројот: „10" се замену-

ва со бројот: „5", во точка 15) зборот: „седум" се заменува 
со зборот: „десет", а во точка 16) зборовите: „една годи-
на" се заменуваат со зборовите: „шест месеци". 

По точка 16) се додава нова точка 17) која гласи: 
„17) за репродуќор - 7 години." 

Член 4 
На осигурено лице на кое му е доделен часовник за 

слепи до денот на влегувањето на овој правилник во сила, 
друг часовник за слепи му се доделува под условите про-
пишани со овој правилник, по истекот на рокот од пет го-
дини од денот на добивањето на тој часовник. 

445. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85) сојузниот секретар за надворешна трговија, по 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југослви-
је, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ЗА 
ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИЦИТЕ ЗА СТРУЧНО ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИТЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Работите на надворешнотрговскиот промет што се 

однесуваат на склучувањето/ и извршувањето на договори-
те за извоз и увоз на стоки и на вршењето стопански услу-
ги во надворешнотрговскиот промет (комерцијални рабо-
ти) можат да ги вршат работниците што имаат: 

1) економски или правен факултет или факултет за 
надворешна трговија или висока или виша школа од еко-
номско-комерцијална насока или висока или виша школа 
за надворешна трговија, и најмалку две години работно 
искуство на работи на надворешнотрговскиот промет во 
организациите на здружен труд односно две години работ-
но искуство на работи во врска со економските односи со 
странство во други самоуправни организации или во со-
јузните, републичките или покраинските органи на упра-
вата и знаење на еден светски јазик; или 

2) висока или виша школска подготовка, освен школ-
ската подготовка од точка 1 на овој член, и најмалку три 
години работно искуство на работите на надворешнот-
рговскиот промет од таа точка во организациите на 
здружен труд, односно најмалку три години работно иску-
ство на работи во врска со економските односи со стран-
ство во самоуправните организации или сојузните, репуб-
личките или во покраинските органи на управата, по-
ложен посебен стручен испит за работа на комерцијални 
работи во надворешнотрговскиот промет и знаење на 
еден светски јазик. 

Член 2 
Правните работи во надворешнотрговскиот промет 

(склучување договори за тој промет, застапување и пре-
тставување на организациите на здружен труд, водење ар-
битражна и судска постапка и др.) можат да ги вршат ра-
ботници што имаат правен факултет и најмалку две годи-
ни работно искуство на правни работи во надворешнот-
рговскиот промет во организациите на здружен труд, од-
носно најмалку две години работно искуство на работи во 
врска со економските односи со странство во други само-
управни организации или во сојузните, републичките или 
покраинските органи на управата, во јавното правобрани-
телство или во стопанскиот суд и знаење на еден од свет-
ските јазици. 

Член 3 
Девизно-финансиските работи, царинските работи, 

работите на извршувањето на договорите за извоз и увоз 
на стоки и за вршење на стопански услуги во надвореш-
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нотрговскиот промет, можат да ги вршат работници што 
имаат: 

1) економски или правен факултет или факултет за 
надворешна трговија или висока или виша школа од еко-
номско-комерцијална насока, или висока или виша школа 
за надворешна трговија, најмалку две години работно ис-
куство на работите од овој член и познавање на еден свет-
ски јазик; 

2) висока или виша школска подготовка, освен школ-
ската подготовка од точка 1 на овој член, најмалку три го-
дини работно искуство на работите од овој член, положен 
посебен стручен испит за работа на тие работи и познава-
ње на еден светски јазик; 

3) средна школска подготовка, најмалку пет години 
работно искуство на работите од овој член, положен посе-
бен стручен испит за работа на тие работи и познавање на 
еден светски јазик. 

Член 4 
Работниците што вршат само определени работи во 

надворешнотрговскиот промет (туристички работи со 
странство, работи на договорена контрола на квалитетот 
и квантитетот на стоките во меѓународниот промет, ин-
вестициони работи и ел.), наместо школската подготовка 
пропишана во чл. 1 и 3 од овој правилник, можат да имаат 
и висока или виша школска подготовка од соодветна насо-
ка. 

Член 5 
Посебни овластувања и одговорности за вршење на 

работи на надворешнотрговскиот промет можат да имаат 
работниците што, покрај условите од член 1 на овој пра-
вилник, ги исполнуваат и следните услови: 

1) да имаат висока стручна подготовка и најмалку 
три години работно искуство на соодветни работи; 

2) да покажале добри резултати во досегашната рабо-
та; 

3) да не се осудувани за повреда на својот углед, угле-
дот на својата или друга организација и угледот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

4) да не се осудувани за кривични дела од член 158 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство, и да 
не се осудувани за стопански престап од тој закон, од За-
конот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85) и од Законот за вршење на стопански дејности 
во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85) за кој 
им е изречена парична казна во износ поголем од 50.000 
динари. 

Член 6 
Полагањето на посебен стручен испит од чл. 1 и 3 на 

овој правилник се обезбедува според член 10 став 5 од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство. 

Член 7 
Потврда за исполнувањето на условите од овој пра-

вилник дава стопанската комора на републиката односно 
стопанската комора на автономната покраина врз основа 
на следната документација: 

1) препис на диплома односно свидетелство за школ-
сата подготовка и потврда за положен посебен стручен ис-
пит; 

2) препис на уверение за знаење на јазикот, издадено 
од страна на овластена организација; 

3) податоци за годините на работниот стаж на рабо-
тите на надворешнотрговскиот промет, со назнака на ви-
дот на тие работи и каде тие работи се вршени; 

4) потврда дека работникот не е казнуван односно де-
ка изминал пропишаниот рок за бришење на казната, из-
дадена од органот надлежен за евидентирање на односни-
те казни; 

5) одлука за избор на работникот со посебни овласту-
вања и одговорности или решение за распоредување на 
стручниот работник на надворешнотрговски работи; 

6) работна карактеристика од точка 2 на член 5 од 
овој правилник издадена од страна на органот што со са-
моуправен општ акт на организацијата на здружен труд е 
овластен да ги издава тие карактеристики. 

Член 8 
Работниците што правото на вршење на работите на 

надворешнотрговскиот промет го стекнале според одред-
бите на Одлуката за минималната стручна подготовка и 
другите услови што мораат да ги исполнуваат работници-
те што имаат посебни овластувања и одговорности и дру-
гите стручни работници за вршење работи на надвореш-
нотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/78Х 
можат и натаму да ги вршат тие работи. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Одлуката за минималната стручна 
подготовка и другите услови што мораат да ги исполнува-
ат работниците што имаат посебни овластувања и одго-
ворности и другите стручни работници за вршење работи 
на надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 9/78). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 25003 
28 април 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

446. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за вршење на 

стопански дејности во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/85), сојузниот секретар за надворешна трго« 
вија, по прибавеното мислење од Стопанската комора на 
Југославија, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И 
ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВААТ РАБОТНИЦИТЕ ЗА СТРУЧНО ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 

СТРАНСТВО 
Член 1 

Стопански дејности во странство, можат да вршдт 
раководни и други стручни работници кои покрај услови-
те од Правилникот за минималната стручна подготовка и 
за другите услови што мораат да ги исполнуваат работни-
ците за стручно вршење на работите на надворешнотргов-
скиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/86) ги ис-
полнуваат и следните услови: 

1) да го зборуваат јазикот на земјата во кој'а се распо-
редуваат на работа односно еден од светските јазици што 
е во употреба во таа земја; 

2) да не се осудувани на кривични дела од член 85 на 
Законот за вршење на стопански дејности во странство и 
за стопански престап од член 80 на тој закон за кој им е из-
речена'парична казна во износ поголем од 50.000 динари; 

3) пред заминувањето во странство да работеле нај-
малку шест месеци во организацијата односно заедницата 
која ги упатува на работа во странство, во согласност со 
самоуправниот општ акт; 

4) ако вршеле работи на стопански дејности во стран-
ство или биле на работа во дипломатски односно конзул 
ларин претставништва на СФРЈ во странство - по враќа-
њето од странство да поминале најмалку три години на 
работа во Југославија; 

5) на работа во земјите во развој да не биле подолго 
од шест години, во развиените земји на пазарното стопан-
ство - подолго од пет години, а во другите земји - подол-
го од четири години односно во текот на работниот стаж 
да не вршеле стопански дејности во странство подолго од 
16 години; 
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6) да се оспособувале односно усовршувале за врше-
ње на работи на надворешнотрговскиот промет според 
член 10 став 5 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство. 

Член 2 
Административно-техничките, книговодствените и 

слични работи во врска со вршењето на стопански дејнос-
ти во странство да можат да ги вршат лица што имаат со-
одветна стручна подготовка и што го зборуваат јазикот на 
земјата во која се распоредуваат на работа и кои зборува-
ат еден од светските јазици што се во употреба во таа зем-
ја. 

Член 3 
Потврда за исполнување на условите од овој правил-

ник издава стопанската комора на републиката, односно 
стопанската комора на автономната покраина врз основа 
на следната документација: 

1) потврда дека работникот ги исполнува условите од 
Правилникот за минималната стручна подготовка и за 
другите услови што мораат да ги исполнуваат работници-
те за стручно вршење на работите на надворешнотргов-
скиот промет; 

2) потврда или уверение од овластената организација 
за знаење на странски јазик; 

3) потврда дека не е казнуван; 
4) потврда издадена од страна на организацијата од-

носно заедницата за времето поминато на работа во 
странство, во смисла на точка 5 член 1 од овој правилник; 

5) потврда за оспособеноста односно за усовршува-
њето од точка 6 член 1 на овој правилник, односно по-
тврда од Стопанската комора на Југославија дека не е 
обезбедено тоа оспособување и усовршување. 

Член 4 
На работниците на кои до денот на влегувањето во 

сила на овој правилник надлежните органи во република-
та односно во автономната покраина им издале уверение, 
односно потврда дека ги исполнуваат условите за вршење 
на стопански дејности во странство, можат да продолжат 
со вршењето на тие работи во странство до истекот на 
времето за кое се распоредени на работа во странство. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'*. 

Бр. 25004 
28 април 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

447. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИ-
ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИ-
ТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Во Одлуката за учество на воените осигуреници и 
на членовите на нивните семејства во поднесувањето на 
трошоците за користење на здравствена заштита 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/85), во точка 2 став 2 
бројот: „20" се заменува со бројот: „30". 

2. Точка 7 се брише. 

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

Бр. 31-1 
22 мај 1986 година 
белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството, 

Рахмија Кадениќ, е. р. 

448. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ ВО СЛУ-

ЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 
1. Во Одлуката за височината на надоместот за по-

гребни трошоци во случај на смрт на осигурено лице 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/82, 15/84 и 31/85), во 
точка 1 одредба под 1) се менува и гласи: 

„1) во случај на смрт на воен осигуреник и на осигу-
рено лице кое има повеќе од седум години живот - во ви-
сочина на еден личен доход што на денот на смртта на тоа 
лице му припаѓа на водник I класа од 20. положбена група 
(личен доход по чинот без зголемување по основ на годи-
ните поминати во чинот, личен доход според положбата, 
армиски додаток без зголемување по основ на преместува-
ње и дел од личниот доход по основ на минат труд кој 
припаѓа со пет години пензиски стаж);". 

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

Бр. 33-1 
22 мај 1986 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството, 

Рахмија К »дениќ, е. р. 

449. 
Врз основа на член 40 и 41 став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ , ор. 32/78), во согласност со сојузниот сек-
ретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УПОТ-
РЕБА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ВИСОЧИНА-
ТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за начинот на употреба на превозните 

средства и за височината на надоместот на патните тро-
шоци во врска со остварувањето на правата од здравстве-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/83, 
15/84 и 31/85) точка 4 се менува и гласи: 

„На осигуреното лице упатено на лекување во стран-
ство и на неговиот придружник им припаѓа надомест на 
трошоците за превоз и дневница на име трошоци за исхра-
на и сместување. 
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Надомест на трошоците за превоз му припаѓа на оси-
гуреното лице и на неговиот придружник за редовни пре-
возни средства на јавниот сообраќај (авион - економска 
класа, железница - I класа). 

По исклучок, на осигуреното лице и на неговиот при-
дружник може да им се определи и друг вид превоз, ако 
природата на болеста тоа го бара. 

Дневницата од став 1 на овој член се пресметува во 
височина од 80% од дневниците од II група, на начинот ут-
врден со прописот за издатоците за службени патувања и 
селидби во странство што на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации им се признаваат во мате-
ријални трошоци и со прописот за највисоките износи на 
дневниците за службено патување во странство што на со-
јузните организации им се признават во материјални тро-
шоци. 

На осигурено лице - дете до седум години живот му 
припаѓа надомест на трошоците за превоз и дневница во 
височина од 50% од дневниците утврдени во смисла на 
став 4 од оваа точка. 

Дневница на име трошоци Ѕа исхрана и сместување 
се исплатува за време на амбулантно лекување, а ако оси-
гуреното лице е сместено во стационарна здравствена ус-
танова во која има бесплатно сместување и исхрана, му 
припаѓа 20% од надоместот утврден според одредбата на 
став 4 од оваа точка. 

На придружникот на осигуреното лице, ако е опреде-
лен, му припаѓа надомест на патните трошоци за сместу-
вање и исхрана според одредбата на став 4 од оваа точка. 

По исклучок, на стручен придружник на осигуреното 
лице упатено на лекување во странство му припаѓа надо-
мест на трошоците за сместување и исхрана во височина 
на дневницата за службено патување во одделни земји во 
рамките на износите утврдени со прописот на Сојузниот 
извршен совет за највисоките износи на дневниците за 
службено патување во странство и за издатоците за селид-
бени трошоци, што на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации им се признаваат во материјални 
трошоци, според групите определени во прописот за надо-
мест на патните и други трошоци за патување во стран-
ство на активните воени лица и на граѓанските лица на 
служба во Југословенската народна армија." 

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

Бр. 32-1 
22 мај 1986 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

450. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛ-

НИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ 
ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии на 
воените осигуреници се усогласуват со движењето на но-
миналните лични доходи на активните воени лица во 1986 
година, така што од 1 јануари 1986 година се зголемуваат 
за 16,8%. 

2. Како основ за усогласување на пензиите' од точка 1 
на оваа одлука се зема износот на старосната, инвалидска-
та и семејната пензија од јануари 1986 година, со тоа што 

за усогласување на семејната пензија ќе се земе износот 
без заштитниот додаток. 

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

4. Вкупниот износ на пензијата усогласена според ова 
одлука и на додатокот кон пензијата на носителите на 
„Партизанска споменица 1941", на лицата одликувани со 
Орден на народен херој и на борците од Шпанската наци-
онал ноосл обо дителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година не може да го премине износот на најголеми-
от месечен личен доход на член на Претседателството на 
СФРЈ. 

5. Усогласување на пензиите според оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување посебно ре-
шение. 

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

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

Бр. 30-1 
22 мај 1986 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

451. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот*за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА НАПЛА-

ТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за условите и роковите под кои може 

да се одобри продолжување на рокот на наплата на извезе-
ните стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/86, во 
точка 2 во одредба под 1, во првиот ред, по зборот: „сто-
ките" на обете места се додаваат зборовите: „и услугите". 

По одредбата под 6) се додава нова одредба под 7), 
која гласи: 

„7) ако се извезуваат финални производи од дрво, 
хартија, автомобили и резервни делови за автомобили во 
прекуморски земји (освен во земјите на Европа и земјите 
на Средоземјето)". 

2. Во точка 5 став 1 одредба под 3 износот: „од 10.000 
динари" се заменува со износот: „од 25.000 динари", а во 
одредбата под 4) износот: „од 10.000 динари" се заменува 
со износот: „од 15.000 динари". 

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

О. бр. 45 
12 мај 1986 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик - гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Слободан Станоевиќ, е. р. 
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452. 
Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната ба-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), во согласност со тон. 2 до 4 на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА 
ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-
ката на порастот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 
јуни 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86 и 
23/86) во точка 3 во став 1 процентот: „9,0%" се заменува 
со процентот: „11,0%". 

2. По точка 3 се додава нова точка За која гласи: 
„За. Банките што даваат рамковни кредити можат ис-

клучително да ги зголемат своите динарски пласмани над 
порастот на тие пласмани утврден во точка 2 став 1 на од-
редбата под 2 од оваа одлука до износот од 1% од состој-
бата на тие пласмани на 31 декември 1985 година, со тоа 
што овој посебен лимит да може да се користи само за по-
кривање на дел од рамковните кредити од состојбата на 31 
јануари 1986 година, што банките, спред заклучокот на 
Советот на гувернерите, донесен на 282. седница од 18 
февруари 1986 година, се должни да го вклучат во утврде-
ните рамки на порастот на пласманот според утврдената 
динамика по тој заклучок за периодот од 1 апрол до 30 ју-
ни 1986 година. 

Во посебен лимит од став 1 на оваа точка банките не 
можат да склучуваат дел од состојбата на рамковниот кре-
дит што е опфатен со утврдениот редовен лимит во перио-
дот до 31 март 1986 година, како ни зголемувањето на тој 
кредит што е остварено во периодот од 1 јануари до 30 ју-
ни 1986 година". 

3. Точката 6 се менува и гласи: 
„Под динарски пласмани на банките, во смисла на 

оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани, вклу-
чувајќи ги и рамковните кредити што се користат по при-
нцип на текуштата сметка во согласност со член 107 од За-
конот за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 16/86), што банките 
им го даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, на интерни банки, на граѓански 
правни лица и на граѓани, освен пласманите што им ги да-
ваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од 
вредност и на Поштенската штедилница". 

4. Во точка 8 по ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 
кои гласат: 

„Банките што не ќе остварат пораст на динарските 
пласмани од точка 3 на оваа одлука до височината од таа 
точка можат, по исклучок, да им го отстапуваат на други-
те банки неискористениот дел на тој пораст, под услов де-
ка стекнале право на користење на тој посебен лимит, во 
смисла на точка 3 став 4 од оваа одлука и тоа отстапување 
да се врши наменски само за давање на пласманите од 
точка 3 на оваа одлука. 

Банките кај кои износот на рамковните кредити, кој 
се покрива со посебен лимит од точка За на оваа одлука, е 
помал од износот на тој лимит, можат неискористениот 
износ на тој лимит да им го отстапуваат наменски само на 
банките кај кои обврската за вклучување на дел од рамков-
ните кредити во утврдените рамки е поголема од нивниот 
посебен лимит од став 1 на оваа точка." 

Досегашниот став 3 останува став 5. 

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

О.бр. 46 
26 мај 1986 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан матковиќ е. р. 

453. 
Врз основа на чл. 33 и бб став 1 точка 7 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), Советот на гувернери-
те донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИ-
ТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБ-
НОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Одлуката за минималните општи услови на кре-

дитната способност на банките и на други финансиски ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86), во точка 1 
во одредбата под 11 по зборот: „кредити" се става запирка 
и се додаваат зборовите: „вклучувајќи ги и рамковннте 
кредити,". 

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

О.бр. 47 
26 мај 1986 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Влатковић е. р. 

454. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 65 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) и на Одлуката за ос-
тварување на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите на користењето на при-

марната емисија во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/86) во точка 15 став 1 зборовите: „во висо-
чина до 65%, се заменуваат со зборовите: „во височина до 
45%". 

2. Одредбите на точка 1 од оваа одлука ќе се примену-
ваат од денот на склучувањето на договор за долгорочни 
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кредити во согласност со член 4 од Законот за претворање 
на краткорочните кредити дадени на Југословенската бан-
ка за меѓународна економска соработка во долгорочни 
кредити за намените на дополнително кредитирање на из-
возот на опрема и бродови и на изведување на инвестици-
они работи во странство на кредит („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/86). 

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

О. бр. 48 
26 мај 1986 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

455. 
Врз основа на член 22 и член 56 точка 3 на Законот за 

заштита на растенијата од болести и штетници кои ја за-

Шваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
и 43/82), претседателот на Сојузниот комитет за 

земјоделство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ И 
ТРАНЗИТОТ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ ПЛАМЕНИЦА КАЈ 
ЈАБОЛКОТО И КРУШАТА (ЕК\У11Ч1А АМУШУОКА 

(В1ЛША) \УНЧЅШ\У ЕТ А1*) 
1. Заради спречување на внесувањето на предизвику-

вачот на карантинската растителна болест - пламеница 
кај јаболкото и крутата Егшша ашу1оуога (Вип11) \Утѕ1о\у 
е! а1. во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, се забранува увоз и транзит на живи растенија и ни-
вни делови (освен плодови и семе) ако транзитот не се 
врши во затворени превозни средства (контејнери, камио-
ни * ладилници, вагони - ладилници и поштенски пакети) 
и без претовар, од следните родови: дива мушмула (Ате-
1апсШег), јапонска дуња (Сћаепоте1ев), мушмуличка (Со-
1опеаѕ1ег), глог (Сга1аециѕ), дуња (Субота), јапонска муш-
мула (Епођоиуа), јаболко (Ма1иѕ), мушмула (МеѕрПиѕ), 
глоговица (РугасаШћа), круша (Ригаѕ), оскоруша (Ѕогоиѕ) и 
Ѕггапуаеѕш, од заразените подрачја од следните земји: 
Белгија, Данска, Др Германија, Франција, Холандија, По-
лска, СР Германија, Велика Британија, Индија, Кина, 
НДР Кореа, Р. Кореа, Турпија, Виетнам, Нови Зеланд, 
Гватемала, Канада, Мексико, САД и Кипар. 

2. Се определува карантински надзор над растенијата 
од точка 1 на оваа наредба од ^заразените подрачја на 
земјите од таа точка што се увезуваат заради одгледување. 

Карантинскиот надзор се однесува на целото живо 
растение (на сите негови делови). 

Карантинскиот назор се врши и тоа: 
1) со одгледување на растенија на определена изоли-

рана парцела во траење од два вегетациона периода; 
2) со проверка на видот и количината на растението 

што се одгледува; 
3) со проверка на здравствената состојба на растение-

то за време на вегетацијата, најмалку три пати во текот на 
вегетациониот период, а според потреба и со лаборатори-
ски методи; 

4) со забрана на размножување, изнесување на расте-
нието и неговите делови од определена парцела, односно 
карантински објект или преместување на друга парцела, 
без одобрение од надлежниот републички односно над-
лежниот покраински орган; 

3. За вршењето и престанувањето на карантинскиот 
надзор надлежниот републички односно надлежниот по-
краински орган го известува Сојузниот комитет за земјо-
делство и, согласно со републичкиот односно покраински-
от пропис, држателот на растенијата. 

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

Бр. 3479/1 
9 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Милорад Станоевиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за измени и дополне-
нија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и на други самоуп-
равни организации и заедници, за начинот на уплатување 
на тие приходи и за начинот на известување на корисници-
те на тие приходи, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/86 се поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ 
НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 

ПРИХОДИ 
Во точка 3 наместо броевите: „34.400" и „68.501" тре-

ба да стојат броевите: „34400" и „68501". 
Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 15 

м^ј 1986 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 41 став 2 на Законот за вршење на 

надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО 

ФРАНКФУРТ 
За генерален конзул во Франкфурт се назначува 

Франц Пристовшек, заменик на претседателот на Комиси-
јата на СР Словенија за односи со верските заедници. 

С.п.п. бр 711 
17 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 на Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста помошник на генерални-

от директор на Сојузниот завод за општествено планира-
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ње Јован Вељковић со 28 февруари 1986 година, заради за-
минување на друга должност. 

С.п. п. бр. 717 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Обуќина, специјален советник - ополномоштен министер 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С.п.п. бр. 894 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
го донесува следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува Данило Перовиќ, порано секретар во 
Сојузната заедница за работите на цените. 

С.п.п. бр. 878/1-8 
8 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на 
надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО МЕЛ-

БУРН 
За генерален конзул во Мелбурн се назначува Никола 

Нешовски, специјален советник - раководител на група во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С.п.п. бр. 897 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
го донесува следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ ВО СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста директор во Сојузниот 

завод за општествено планирање Михајло Милјаниќ, со 30 
април 1986 година и се егава на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п. бр. 879 
8 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на 
надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО ЦИРИХ 

За генерален конзул во Цирих се назначува Тихомир 

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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за финансии ГАРИП ХАЏИНИ, заради замину-
вање на друга должност. 

С.п.п. бр. 898 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
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м-р Чедомир Ковачевиќ, заради истекот на времето на кое 
е назначен. 

Именованиот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п. бр. 899 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

418. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за контниот план и за билансите за буџетите на 
општествено-политичките заедници 905 

419. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
трошоците на работењето што организациите 
на здружен труд за давање услуги во меѓуна-
родниот стоковен и патнички промет можат да 
ги плаќаат во странство 908 

420. Одлука за определување на 200-гбдишнината 
од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ како 
настан по чиј повод во 1987 година ќе се изда-
дат пригодни ковани пари 909 

421. Одлука за утврдување на височината на сраз-
мерниот дел од трошоците за водење постапка 
за остварување на права од пензиското и инва-
лидското осигурување што им се надоместува-
ат на самоуправните интересни заедници за 
пензиско и инвалидско осигурување на репуб-
ликите и автономните покраини за 1985 година 409 

422. Правилник за бањско и климатско лекување на 
воени инвалиди 409 

423. Правилник за метролошките услови за мано-
метри, вакуумметри и мановакуумметри 917 

424. Правилник за условите за формирање лабора-
тории за преглед на проточни мерила за зафат-
нина на течности 919 

425. Правилник за измени на Правилникот за начи-
нот на утврдување средства што можат да се 
користат за инвестиции 920 

426. Правилник за југословенските стандарди за 
шински возила за специјална намена 921 

427. Правилник за југословенските стандарди за 
текстил 921 

428. Правилник за југословенскиот стандард за че-
лична жица за заварени арматури 921 

429. Правилник за југословенскиот стандард за ме-
ханички испитувања на металите 922 

430. Правилник за југословенските стандарди за 
акустика и електроакустика 922 

431. Правилник за Југословенскиот стандард за 
алуминиум и легури на алуминиум за гмечење 923 

432. Правилник за југословенскиот стандард за за-
варување и сродни постапки 923 

433. Правилник за југословенските стандарди за за-
вртен за дрво 923 

434. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
парливи, органски течност^ 924 

435. Правилник за југословенскиот стандард за теч-
ни халогени деривати на јагленводородот 924 

436. Правилник за Југословенскиот стандард за на-
вој за завртки за дрво 925 

437. Правилник за југословенскиот стандард за хе-
миски производи во течна состојба 925 

Страна 

438. .Правилник за југословенските стандарди за 
јаг леноводороди од ароматичен ред 925 

439. Правилник за југословенскиот стандард за до-
датни и помошни материјали за заварување — 926 

440. Правилник за југословенскиот стандард за се-
париран агрегат (гранулат) за бетон 926 

441. Правилник за југословенскиот стандард за 
природен агрегат и камен за производство на 
агрегат за бетон 926 

442. Правилник за југословенските стандарди за 
пластични маси 927 

443. Правилник за југословенските стандарди за на-
водни приклучки со засечен прстен за цевки — 927 

444. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за индикациите, стандардите за ма-
теријалите и за роковите на траењето за очни и 
слушни помагала и за помагала за овоз-
можување на гласен говор 928 

445. Правилник за минималната стручна подготов-
ка и за другите услови што мораат да ги ис-
полнуваат работниците за стручно вршење на 
работите на надворешнотрговскиот промет — 928 

446. Правилник за минималната стручна подготов-
ка и за другите услови што мораат да ги ис-
полнуваат работниците за стручно вршење на 
работите на стопанските дејности во странство 929 

447. Одлука за измена на Одлуката за учество на 
воените осигуреници и на членовите на нивни-
те семејства во поднесувањето на трошоците 
за користење на здравствена заштита 930 

448. Одлука за измена на Одлуката за височината 
на надоместот за погребни трошоци во случај 
на смрт на осигурено лице 930 

449. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
употреба на превозните средства и за височи-
ната на надоместот на патните трошоци во 
врска со остварувањето на правата од здрав-
ственото осигурување 930 

450. Одлука за усогласување на пензиите на воени-
те осигуреници со движењето на номиналните 
лични доходи на актвните воени лица 931 

451. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите и роковите под кои може да се 
одобри продолжување на рокот на наплата на 
извезените стоки и услуги 931 

452. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласување на обемот и динамиката на по-
растот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 
април до 30 јуни 1986 година 932 

453. Одлука за дополнение на Одлуката за мини-
малните општи услови на кредитната способ-
ност на банките и на други финансиски органи-
зации 932 

454. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите на користењето на примарната 
емисија во 1986 година 932 

455. Наредба за забрана и ограничување на увозот 
и.транзитот на одделни видови растенија за 
спречување на внесување пламеница кај јабол-
к о в и крушата (Егтша ату1оуога (Виши) >М-
тѕ1о\у е* ое.) 933 

Исправка на Наредбата за измени и дополненија на 
Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и ни-
вните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и на други самоуправни организации 
и заедници, за начинот на уплатување на тие 
приходи и за начинот на известување на корис-
ниците на тие приходи — : 933 

Нозначувања и разрешувања 933 
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