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"Петок, 12 јуни 1981 

БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 32 ГОД,, ХХXVII 

Ц е п а н а о в о ј б р о ј е 24 д и н а р и . -
П р е т п л а т а т а з а 1981 г о д и н а и з н е с у в а 
1.000 д и н а р и . Р о к з а р е к л а м а ц и и 15 
д е н а . - Р е д а к ц и ј а : У л и ц а Ј о в а н а 
Р и с т и к а б р . 1. П о ш т . ф а х 226. - Т е -
л е ф о н и : ц е н т р а л а 650-135; 

"651-855; С л у ж б а з а п р е т п л а т а 
651-732: Т е л е к с 11756 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НО-
СИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИ-

ЦА 1941" 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска -
споменица 1941", што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 го-
дина. 

П бр. 80 -
9 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergeј Kraigher, с. р. 

Претседател на Собра-нието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

ЗА ИЗМЕНА 
З А К О Н 

НА ЗАКОНОТ 
ДОДАТОК 

ЗА БОРЕЧКИОТ 

Член 1 
Во З-аконот зз боречкиот додаток (,.Службен 

лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76) во член 3 ставот 3 
се менува и гласи: 

,.Ако во -првото полугодие на текуштата година 
пополниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија порасне, над 
8% во однос на декември претходната година ос-
новот за определување на боречкиот додаток се 
зголемува од 1 ЈУЛИ текуштата година за процентот 
на порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во истиот период." 

Член 2 
Овој закон влегува во сида осмиот ден од денот 

на објавувањето so ,,Службен лист на СФРЈ". 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за основните права на носителите 

на , Партизанска споменица 1941" („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73 и 33/76) во член 24 ставот 
2 се менува и гласи: 

„Ако во првото полугодие на текуштата година 
просечниот месечен личен доход во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија порасне 
над 8% во однос на декември претходната година, 
примањето од член 13 на оврј закон се. зголемува 
од 1 јули текуштата година за процентот на порас-
тот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
истиот период." 

Член 2' 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

чш објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

326. 

Врз основа на член 2315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна, Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
боречкиот додаток, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 
1981 година. 

П бр. 79 
9 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergeј Kraiglier, с."р, 

Претседател на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

327. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 
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. 328. 
Врз" основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

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

У К А З 

ВА ПРОГЛАСУВАЊЕ ,НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА .BOЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
воените инвалиди, што го усвои Собраниет-о на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од д јуни 
1981 година. 

П бр. 81 
t јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergeј Kraigber, с. р. 

Претседател на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ,ЗА ВОЕНИТЕ ИН-
- ВАЛИДИ' 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди' („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76) во член 39 ставот 
3 се менува и гласи: 

„(3) Ако во првото полугодие на текуштата го-
дина просечниот месечен личен доход но Соција-
листичка Федеративна Република Југославија по-
расне над 8% во однос на декември претходната 
година, паричните примања од став 1 на овој член 
се зголемуваат од 1 јули текуштата година за про-
центот на порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во истиот период." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

329. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА. НА ЛИ-
ЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН 

ХЕРОЈ 

Се прогласува Законот за измена На Забниот за 
Основните права на лицата одликувани со Орден 

на народен херој, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од' 8 јуни 1981 
година. 

П бр, 82 
9 јуни 1981 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на 
СФРЈ, 

Sergeј Kraigher, с. р, 

Претседател на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН 

НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата од-

ликувани со Орден на народен херој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74 и 33/76) во член 13 
ставот 7 се менува и гласи: 

„Ако во првото полугодие на текуштата го-
дина просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија по-
расне над 8% во однос на декември претходната 
година, примањето, од ст. 1 до 4 на овој член се зго-
лемува од 1 јули текуштата година за процентот на 
порастот на- просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во истиот период." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

330. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка -Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОР-
ЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА Н А ЦИОН А Л НО О СЛОВО" 
ДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 

ДО 1939 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на З-аконот за 
основните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 
1981 година. 

П бр. 83 
9 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството ЕДО 

- СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ, ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИО-
НАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА 

. ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за основните права на борците од 

Шпанската националноослсбодителна и револуцио-
нерна вотка од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73 и 33/76) во член 25 ста-
вот 2 се менува и гласи: 

„Ако во првото полугодие на текуштата година 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија порасне над 
8% во однос на декември претходната година, при-
мањето од член 14 на ОЕОЈ закон се зголемува од 1 
јули текушгата година за процентот на порастот на 
просечниот личен доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во истиот период/4 

Член 2 
. Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

331. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 

1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
на општествено-политичките заедници и на само-
управните интересни заедници во 1981 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 9 јуни 1981 година. 

П бр. 84 
9 јуни 1981 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на 
СФРЈ. 

Sergej Kratgtaer, с. р. 

Претседател на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИНА 
И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-

ЦИ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници , и самоу-

правните интересни заедници не можат во 1981 
година да располагаат со дел од општествените 
средства во износ што одговара на 2,347% од при-
ходите гато на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија односно на тери-

торијата на одделни републики и автономни по-
краини ги оствариле тие заедници во 1980 година. 

Привремената забрана на располагањето од стаа 
1 на овој член не се однесува на општествено-пол5?-
тичките заедници и на самоуправните интересни за-
едници за кои тоа е определено со пропис на репуб-
ликата односно на автономната покраина. 

Процентот од став 1 на овој член во кој опште-
ствено-политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници не можат да располагаат со дел од оп-
штествените средства во 1981 година може да биде 
утврден поинаку отколку во. став 1 на овој члец, 
кога тоа е предвидено со пропис на републиката 
односно на автономната4 покраина. 

Во случајот од ст. 2 и 3 на овој член, вкупните 
средства со кои општествено-политичките заедници 
и самоуправните интересни заедници на територи-
јата ца републиката односно на територијата на ав-
тономната покраина не можат да располагаат, мораат 
да цу одговараат на вкупниот износ утврден според 
одредбата на став 1 од овој член. 

Член 2 
За основа за примената на процентот од член 1 

на овој закон ќе се земат податоците за износот на 
средствата за општ,а и заедничка потрошувачка од 
официјалните податоци на Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија („Статистички 
билтен на СОКЈ", бр. 12/80), намален за износот на 
приходите на Фондот ,на федерацијата за кредит 
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини и 
средствата на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство, со тоа што до-
биениот износ се зголемува за износот на кредити-
те и обврзниците од 22.544.100.000 динари, што r;f 
ппимила односно што ги издала федерацијата во 
1930 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

332. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна - Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА - КРЕДИТ-
НИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОСНОВНИТЕ БАНКИ 

ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените сред-
ства — кредитниот потенцијал на основните банки 
во 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1931 
година. 

П бр. 85 
9 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството ш 

СФРЈ, 
SergeJ Kraigker, е. р. 

Претседател на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгослав Марковик е, ,р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
- КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОСНОВНИТЕ 

БАНКИ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Основните банки во 1981 година не можат да 

располагаат со дел од општествените средства — 
кредитниот потенцијал што му одго-вара на износот 
од 0,52% од вкупниот износ на кредитниот потен-
цијал на секоја од тие банки, со состојба на ден 31 
декември 1980 година. 

Забраната на располагањето од став 1 на овој 
член не се однесува на делот од општествените 
средства — кредитниот потенцијал на основните 
банки, што основите банки ги здружиле и ги испол-
ниле своите обврски до денот на влегувањетб во 
сила на овој закон, согласно со Законот за Југо-
словенската банка за меѓународна економска" сора-
ботка и за заедничките финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78). 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со член 4 од Законот за обезбедување 
средства за отстранување на последиците од катас-
трофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на 
Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/79) и член 9 
од Законот за средената за отстранување на после-
диците од катастрофалниот земјотрес што го пого-
ди подрачјето на Социјалистичка Република Црна 
Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 10 јуни 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТРУКТУРАТА НА СРЕДСТВА-
ТА ШТО ЈА ПРЕТСТАВУВААТ ОСНОВАТА ЗА 
ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРО-
ФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОД-
РАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

' ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Структурата на средствата, како обнова за 
валоризација на средствата за отстранување на пос-
ледиците од катастрофалниот земјотрес што го 
погоди подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година, ја претставуваат: 

. 1) износот од 36,356.600.000 динари, односно 
87,35% од вкупните средства што се валоризираат, 
по основа на зголемувањето на цените на граде-
њето; 

2) износот од 5.266,700 000 ,динари, односно 
12,65% од вкупните средства што се валоризираат, 
по основа на зголемувањето на цените на инвести-
ционата опрема. 

2. Валоризација на средствата според структу-
рата на средствата од точка Д на оваа одлука ќе се 
врши за секоја година врз основа на средствата што 
ги уплатиле републиките и автономните покраини 
во претходната година. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 360 

10 јуни 1981 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковик, с. р. 
Претседател на 

Соборот на 
републиките и 

покраините, 
Зоран Полип, с. р. 

334. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја раз-
гледуваше на седницата на Соборот од 3 февруари 
1981 година -Анализата на Сојузниот" извршен совет 
за состојбата и актуелните проблеми на самоуправ-
ното судство. 

Врз основа на расправата за Анализата за сос-
тојбата и актуелните проблеми на самоуправното 
судство на седницата на Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ, како и расправата која за оваа 
анализа е извршена во Одборот на Сојузниот со-
бор за правосудство и Одборот на Сојузниот собор 
за општествено-политички односи, Сојузниот собор 
оценува дека во организирањето, функционирање-
то и развојот на самоуправните судови се постиг-
нати значајни, иако се уште почетни резултати. Во 
процесот на самоуправното трансформирање и по-
општествување на судските функции сите форми 
на самоуправни судови — судовите на- здружениот 
труд, арбитражите, мировните совети, избраните 
судови и др. — не се развиваа во согласност со мо-
жностите што на тој план ги даваат Уставот на СФРЈ 
и Законот за здружениот труд со барањата и пот-
ребите на здружениот труд и на другите форми на 
самоуправно организирање, како и со интензивни-
от развој на вкупните самоуправни општествено-
-економски и општествено-политичките односи чиј 
интегрален дел и значаен фактор се самоуправни-
те судови. 

Имајќи ја предвид постојната состојба. Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на по-
требата собранијата на општествено-политичките 
заедници и нивните извршни органи, организации-
те на здружен труд, стопанските комори, месните 
заедници, самоуправните интересни заедници и 
другите самоуправни организации и заедници да 
преземат неопходни мерки за побрзо основање, 
поттикнување на активноста и афирмирање на сите 
форми на самоуправни судови. 

При постоењето на релативно мал број судови 
на здружениот труд (во целата зелија дејствуваат 
вкупно 49 основни судови на здружениот труд. а 
во одделни републики постојат вкупно 2, односно 
3 такви суда) и постојаниот пораст на бројот на 
споровите што се решеваат пред нив, доаѓа до таква 
оптовареност на овие судови со спорни предмети 
која значајно вијае врз нивната ефикасност и пре-
дизвикува се поголеми тешкотии во поглед на ос-
тварувањето на сомоуправчите права на работните 
луѓе и на здружениот труд во целост во постапка-
та пред овие органи 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ особе-
но ја истакнува потребата здружениот труд да се 
организира и ангажира во потребната мера во со-
гласност со Уставот на СФРЈ и со Законот за здру-
жениот труд и со ,своите самоуправни акти да ос^ 
нова самоуправни судови кои ќе ги решаваат не-
согласност ге и настанатите спорови .ео организа-
циите на здружен труд. 
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Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оце-
нува дека за надминување, односно за отстранува-
ње на ^согласностите што произлегуваат од само-
управните односи во здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници, како и за 
отстранување на другите причини што доведуваат 
до самоуправни спорови, од исклучително превен-
тивно значење е преземањето на сите потребни 
мерки и активности со цел за постојан развој н.а 
самоуправувањето и на социјалистичките самоуп-
равни односи. На тој план покрај работните луѓе и 
нивните самоуправни органи и тела, посебна улога 
и одговорност имаат организираните субјективни 
социјалистички сили. 

Во согласност со овие оцени, констатации и 
ставови, врз основа на член 136 од Деловникот на 
Собранието на СФРЈ ,и член 19 од Деловникот на 
Сојузниот собор, Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 9 јуни 1981 година 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА СА-

МОУПРАВНОТО СУДСТВО 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 
прифаќа Анализата за состојбата и актуелните 
проблеми на самоуправното судство. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ у-
кажува на потребата, со цел за создавање на што 
поповолни услови за основањето, работата, и афир-
мацијата на сите форми на самоуправни судови 
и натамошната самоуправна трансформација на 
правосз-дството во целост, да се обезбедат и со-
одветни законски решенија, што наметнува потре-
ба од определено преиспитување на постојните за-
кони од оваа област. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
обврзува Одборот' за правосудство на Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ да го разгледа Зако-
нот за судовите на здружениот труд и да предло-
жи соодветни Измени и дополненија со цел за што 
потполно усогласување на Законот со интенциите 
на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот 
труд. ) 

Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен 
совет да ги разгледа сите сојузни закони што се 
однесуваат на работата на судовите на здружениот 
труд и на другите форми на самоуправни судови и 
да предложи измени односно дополненија на тие 
закони за да се овозможи што подоследно оства-
рување на местото и улогата на самоуправните су-
дови во политичкиот систем на социјалистичкото 
самоуправување. 

Измените и дополненијата на важечките зако-
ни од оваа област треба посебно да овозможат здру-
жениот труд со своите самоуправни акти да формира 
самоуправни судови кои во самите организации на 
здружен труд би ги разрешувале споровите што произ-
легуваат од општествено-економските односи и од 
другите самоуправни односи. 

4. Со оглед дека постојното законско решение, 
според кое во постапката пред судовите на здру-
жениот труд се применуваат соодветните одредби 
од Законот за процесната постапка, секогаш не од-
говара на природата на спорните односи кои се рас-
праваат пред овие судови — особено кога се во пра-
шање статусните и доходовните односи — Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Со-
јузниот извршен совет да ја разгледа потребата од 
донесување закон за постапката пред судовите на 
здружениот труд 

5. Сотузниот собоо на Собранието на СФРЈ о-
денува дека е потребно разгледувањето на состој-
бата и на актуелните проблеми на самоуправното 
судство што побрзо да се изврши во организации-
те на здружен труд, во собранијата на општестве-
но-политичките заедници, во самоуправните инте-

ресни заедници^ во месните заедници и во опште-
ствено-политичките организации со цел навремено 
да се преземат потребни мерки и активности кои ќе 
придонесат за отстранување на уочените проблеми 
во оваа област и ќе го забрзаат натамошниот раз-
вој и афирмацијата на сите форми на самоуправни 
судови. 

6. За спроведувањето на Заклучоците ќе се гри-
жи Одборот за правосудство на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. -

Во реализацијата на Заклучоците, кои ,се од-
несуваат на задачите на Одборот за правосудство, 
Одборот ќе оствари соработка со работните тела на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — со Од-
борот за општествено-политички односи, со Одбо-
рот за општествено-економски. односи, со Законо-
давно-правната комисија, како и со Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за следење и спроведување на 
Законот за здружениот труд. 

7 Овие заклучоци ќе се објаваат во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 70-1/30-030 
9 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с р. 

335. 

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 1 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕШЕ А НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 

ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

^ Член 1 
Во Уредбата за условите' за привремен увоз на 

стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/81) по член 
13 се додава нов член 13а, кој гласи: 

„Привремен увоз на јахти, едри лици и на други 
пловни објекти со пливачки врски што им припа-
ѓаат и со прибор за котвење наменети за спорт и 
разонода, може да се врши под услов привремениот 
увоз да го врши организација ,на здружен труд ре-
гистрирана за вршење на дејноста изнајмување на 
странски јахти, едри лици и на други пловни објек-
ти, врз основа на договор со странски спортски клу-
бови и нивните сојузи, заради отстапување на стра-
нските туристи — членови на тие клубови и нивните 
сојузи, за користење во Југославија без надомест. 

Царинарницата го одобрува привремениот увоз 
од став 1 на овој член врз основа на претходно до-
биеното мислење од Општото здружение на ту-
ристичкото стопанство На Југославија 

Член 2 
Во ,член 16 став 1 точка 10 на крајот точката се 

заменува со точка и запирка и потоа се додава нова 
точка И, која гласи: 

,11!) јахтите, едрилиците и други објекти со пли-
вачки врски што им припаѓаат и со прибор за котзе-
ње наменети за спорт и разонода, регистрирани во 
странство, што домашните организации на здружен 
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Чрруд регистрирани за вршење на дејноста изнајму-
вање на странски јахти, едрилица! и други пловни 
објекти, врз основа на договор со странските фирми, 
им ги изнајмуваат на странските туристи за корис-
тење во Југославија. Царинарницата може да одобри 
привремен увоз само во рамките на количината на 
јахтите, едрилиците и другите пловни објекти за кои 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија дал 
посебна согласност." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п.бр. 230 i 
28 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

336. 

Врз основа на член 216 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управа л а („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен 
совет донесува i . / 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОТОКОЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Протоколот на Сојузниот извршен совет, ос-
нован со Одлуката за организацијата и работата на 
Протоколот на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ' , бр. 4/69 и 52/75), продолжува да 
работи како самостојна стручна служба под назив 
Протокол на Сојузниот извршен совет (во натамош-
ниот текст: Протоколот), со положбата и овластува-
њата утврдени со оваа одлука. 

2. Протоколот врши за потребите на Сојузниот 
извршен совет (во натамошниот текст: Советот) со-
одветни задачи и стручни работи од надлежност на 
Советот што се однесуваат особено на: 

1) доаѓање и престој на претставници на стран-
ски држави и меѓународни организации и на стран-
ски лица што претстојуваат во Југославија по пока-
на од Советот или на неговите членови; 

2) службено заминување на членовите на Сове-
тот во странство и службени посети на членовите на 
Советот во земјата; 

3) претставување на Советот и неговите членови 
на јавни приредби и други свечености; 

4) прием во Советот на претставници од репуб-
ликите и автономните покраини и од други опште-
ствено-политички заедници, како и на претставници 
од општествено-политички и други организации. 

Протоколот ги врши задачите и работите од став 
1 на оваа точка и за потребите на сојузните опште-
ствени совети, сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации, освен за Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

3. Протоколот има свој печат. 
4. Со работата на Протоколот раководи шефот 

на Протоколот кој за сво-јата работа и за извршува-
њето на задачите и работите од Протоколот одговара 
пред Советот. 

Во поглед на раководењето со работата на Про-
токолот и одлучувањето за засновање и престану-
вање на работниот однос на работниците во Прото-

колот, шефот на Протоколот има право и должно-
сти на функционер што раководи со сојузен орган 
на управата. 

5. Врз организацијата и работата на Протоколот, 
во поглед на овластувањата на шефот на Протоко-
лот, се применуваат прописите што важат за сојуз-
ните органи на управата, ако со оваа одлука не е 
определено поинаку. 

6. Шефот на Протоколот и работниците во Про-
токолот ги остваруваат своите самоуправни права во 
работната заедница на Протоколот на начин утврден 
со статутот и со другите самоуправни општи акти во 
согласност со закон. 

7. Во вршењето на задачите и работите Протоко-
лот соработува со надлежните републички и покра-
ински органи, како и со сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации. 

8. Средства за работа на Протоколот се обезбе^ 
дуваат од буџетот на федерацијата. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за организаци-
јата и работата на Протоколот на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69 и 52/75). 

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

Е. п. бр. 231 
5 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

337. 

Врз основа на члерЈ 48 став 3 од Законот за заш-
тита на животните од заразни болести што ја загро-
зуваат целата земја (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН 
ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВО-
ТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИ-
НИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО 
КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ 
ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА'ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. За вршење задолжителен ветеринарско-сани-
тарен преглед на граничните премини при извозот, 
увозот и провозот на пратки на животни, животин-
ски производи, животински суровини, животински 
отпадоци, семе за вештачко осеменување и други 
предмети со кои може да се пренесува заразна бо-
лест, се наплатува надомест. 

2, Височината на надоместот за нагонски, к а м и -
нски, бродски, конгејнерски и авионски пратки из-
несува, и тоа: 

1) за пратки на животни (копитари и чапункариУ 
во превозно средство: 

— при извозот, до 10 тони нето-тежина — 200 
динари, а за секоја понатамошна започната тона -
уште по 10 динари; 

— при увозот, до 10 тони нето-тежина — 250 ди-
нари, а за секоја понатамошна започната тона 
уште по 15 динари; 
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— во провоз (транзит), до 10 тони нето-теле ина — 
300 динари, а за секоја понатамошна започната тона 
уште по 30 динари; 

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, 
питоми зајаци и дивеч, како и мајмуни за лабора-
ториски цели) во превозно средство: 

— при извозот и увозот, до 5 тони нето-тежина — 
200 динари, а за секоја понатаму започната тона — 
уште по 15 динари; 

— во провоз (транзит), до 5 тони нето-тежина 
240 динари, а за секоја понатаму започната тона — 
уште по 30 динари; 

3) за пратки на еднодневна перјаста живина (пи-
лиња, мисирчиња, гувчиња, пајчиња и др.) во пре-
возно средство: 

— при извозот и увозот, до 10.000 парчиња — 200 
динари, а за секои понтамошни започнати 1.000 пар-
чиња — уште по 10 динари; 

— во провоз (транзит) до 10.000 парчиња — 240 
динари, а за секои понатамошни започнати 1.000 
парчиња — уште по 30 динари; 

4) за пратка на месо во превозно средство: 
— при извозот, до 10 тони нето-тежина — 200 

динари, а за секоја понатамошна започната тона — 
уште по 10 динари; 

— при увозот, до 10 тони нето-тежина — 250 ди-
нари, а за секоја понатамошна започната тона — 
уште по 15 динари; 

— во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежина 
- 300 динари, а за секоја понатаму започната тона 
- уште по 30 динари; 

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко 
и производи од млеко, јајца и производи од јајца, 
семе за вештачко осеменување на животни, пратки 
на риби, пчели, свилени буби, жаби, полжави, школ-
ки, желки и други лазачи и мекотелци и на сите 
нивни производи, пратки на лој, брашно од живо-
тинско потекло, (од месо, месно-коскено, крвно, ри-
бино, од пердуви, рожни делови и др.), пратки на ме-
шаница на храна за животни што содржат суровини 
од животинско потекло, пратки на кожа, коски, 
волна, влакна, четина, грива, опашки, рогови, копи-
та и чапунки, пратки на одделни животински органи 
"(внатрешни органи, жлезди и др.) животински теле-
сни течности (крв, жолчка и др.) и за пратки на 
други земјоделски производи, ако со меѓународни 
договори за тие пратки се бара уверение за здрав-
ствената состојба дека произлегуваат од подрачја 
што не се заразени со заразни болести на животни, 
во превозно средевто: 

— при извозот и увозот, до 10 тони пето-тежина 
- 250 динари, а за секоја понатаму започната тона 
уште по 15 динари; 

— во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежина 
- 300 динари, а за секоја понатаму започната тона 
- уште по 30 динари; 

3. Височината на надоместот за денковни пратки' 
изнесува, и тоа: 

1) за секое грло крупно животно, односно за 
секои започнати 10 парчиња ситни животни или 50 
парчиња живина: 

— при извозот и увозот — 70 динари; 
— во провоз (транзит) — 150 динари; 
2) за пратките од точка 2 на одредбата под 5 на 

оваа одлука: 

— при извозот и увозот, до 3 колета — 150 ди-
нари, а за секој понатамошен колет — уште по 15 
динари; 

— во провоз (транзит) до 3 колети — 240 динари, 
а за секој понатамошен колет — уште по 30 динари. 

Вкупниот надомест за една денковна пратка не 
може да изнесува повеќе од -,височината на надоме-
стот пропишана за тој вид пратка, ако таа би се 
испраќале како вагонска, каминска , бродска, кон-? 
тејнерска или авионска. 

За животни што се прогонат прекзг границата на 
СФРЈ, надомест се плаќа како за денковна пратка. 

4. Височината ча надоместот за луксз^зни живот-
ни (кучиња, мачки, мајмуни, украсни птици и други 
припитомени животни) по парче, односно по пратка 
изнесува, и тоа: 

1) при извозот и увозот — 300 динари; 
2) во превоз (транзит) — 360 динари. 

^5. За остатокот на товарот по чистењето на бро-
дот, односно шлепот, по бродот, односно по шлеп 
височината на надоместот изнесува, и тоа: 

1) по домашен брод, односно шлеп — 300 динари,' 
2) по странски брод, односно шлеп — 360 динари. 
6. За извршениот преглед на пратките од точ. 2 

до 5 на оваа одлука во провоз (транзит), надомест се 
плаќа на влезниот граничен премин. По ислучоќ, 
ако не е извршен преглед на влезниот граничен пре-^ 
мин, прегледот на пратката се врши на излезниот 
граничен премин, а надоместот за прегледот се зго-
лемува за 100% од надоместот предвиден во точ. 2 
до 5 на оваа одлука. 

За извршениот преглед на пратките од точ. 2 до 
5 на оваа одлука во провоз (транзит) што се прето-
Бараат во југословенски дуки и воздухопловни при-
станишта надоместот од точ. 2 до 5 на оваа одлука 
се зголемува за 50%. 

7. Износот на надоместот за преглед на пратки-
те од точ. 2 до 5 Hi оваа одлука кои се извршуваат 
во текот на ноќта (на граничните премини на кои за 
тоа постојат услови — светло од 550 лукса на 90 сш 
од предметот што се прегледува, обез,бедени колосе-
ци, и сл.), се зголемува за 50% од надоместите пред-
видени во точ. 2 до 5 на оваа одлука. 

8. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на на-, 
доместот за вршење на задолжителен ветеринарско^ 
-санитарен преглед на пратки на животни, живо-
тински производи, животински суровини, животин^ 
ски отпадоци, семиња за вештачко осеменување ii 
други предмети со кои може да се пренесе заразна 
болест во прометот преку државната граница („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 34/78). . 

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

Е. п. бр. 232 
5 јуни 1981 година 

Белград 

'Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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338. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА 
РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИ-
ЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За вршење задолжителен здравствен преглед 
на растенијата во прометот преку границата на 
СФРЈ се наплатува надомест. 

2. Височината на надоместот за задолжителни-
от здравствен преглед на пратките на растенија 
што се известуваат или увезуваат, зависно од видот 
на пратката изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки 
во контејнери, до 10 тони — 200 динари, а за секоја 
понатамошна тона, односно за,почната тона во прат-
ка над 10 тон,и — уште по 13 динари; 

2) за брод,ски пратки — 8 динари за една тона, 
а најмалку 130 динари за една пратка; 

3) за денковни и авионски пратки до 3 колети 
— 200 динари, а за секој понтамошен полет — уште 
по 8 динари; 

4) за поштенски пратки до 10 килограми — 
40-динари, а за секој понтамошен килограм — уште 
по 5 динари; 

5) за пратки што патниците 'и персоналот на 
превозните средства ги носат со себе, до 10 килог-
рами — 40 динари, а за секои понатамошни започ-
нати 10 килограми — уште по 13 динари; 

6) за пратки на дрва (трупци,. режана граѓа, 
јамско дрво, разни видови преработки од дрво и др.) 
— 8 динари за секој кубен метар, а за прат-ки на 
целулозно и огревно дрво — 5 динари за секој ку-
бен метар; 

7) за помошни прегради од штици на брод или 
шлеп што по употреба се отстрануваат од нив -4 )0 
динари за секој кубен метар; 

8) за преглед на остатоци на товар од растител-
но потекло по чистењето на брод, односно шлеп — 
500 динари по брод односно шлеп. 

3. Височината на надоместот за задолжителни-
от здравствен преглед на пратки на растенија што 
во провозот низ Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се преговараат или се прово-
зат во отворени превозни средства, зависно од ви-
дот на пратката изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и к а м и о н е т "пратки освен за 
пратки на дрво, до 10 тони - 300 динари, а за се-
која понтамоиша тон"а односно започната тона во 
пратка над 10 тони — уште по 30 динари; 

2) за бродски пратки освен за пратки на дрво 
—. 15 динари, по една тона, а најмалку 120 динари 
за една пратка; 

3) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, 
јамско дрво, разни видови преработки од дрво и 
др,), без оглед дали се цревезуваат како вагонска 
кантонски или бродски пратки — 7,50 динари за се-
кој кубен метар, а за пратки на целулозна и огревно 
дрво — 6 динари за секој кубен метар. 

4. Надоместот за задолжителниот здравствен 
преглед за семе и насаден материјал се зголемува 
за 50% од височината на надоместот определен во 
одредбите под 1 до 5 на точка 2 и одредбите под 1 
и 2 на точка 3 од оваа одлука. 

5. За празна амбалажа од растително потекло 
што се враќа во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а служела за испраќање на 

пратки на растенија, се плаќа 50% од височината 
на надоместот определено во одредбите под 1 да 
3 на точка 2 од оваа одлука. 

6 Ако увозникот, извозникот, односно превоз-
никот бара да се. прегледа амбалажата за стоки 
што не подлежат на задолжителен здравствен прег-
лед, надоместот се плаќа како за вагонска, односно 
бродска пратка. 

7. Ако извозникот навремено не ги подготови 
стоките за задолжителен здравствен преглед, а 
повикува инспектор да ги прегледа стоките и ин-
спекторот излезе на местото на натоварот во опреде-
лено време, извозникот е должен на име денгуба 
на инс,пекторот да му плати 100 динари по еден час 
чекање. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за височи-
ната на надоместот за вршење задолжителен 
здравствен преглед на растенијата при увозот и из-
возот („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/78). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот д-ен од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 233 
5 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

339. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Цари-
нскиот заков („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА НА УРЕДИ И ИНСТРУ-
МЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУ-
ЖЕНИЈАТА НА ДИСТРОФИЧАРИТЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Ослободени се од плаќање царина на специ-
фична опрема, уреди и инструменти Сојузот на здру-
жението на дистрофичарите на Југославија, за потрес 
бите на лицата заболени од мускулни и невромуску-
лим болести, од подолунаЕедените тарифни броеви, 
односно ставови на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен број 
на Царинска' Н а и м е н у в а њ е 

та тарифа 

1 't 2 

39.07/2 Санитарни и тоалетни предмети 
Ех. 
— Санитарни портабал-подвижни сто-

лови 
— Додатоци за санитарни уреди (клозет-

ска шолји, кади и др.) 
39.07/8д Други производи од материјали од тар. 

бр. 39.01 до 39.06, друго 
Ех. 
Еластични валјаци за промена на полож-
бата на тешки болни 

84 22/6а-1 Други машини и уреди за дигање, мани-
пулација, натовар или истовар, друго 
Ех. 
— Подвижни платформи за скали, за 

манипулација на инвалиди во инва-
лидски колички 
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— Дигалки за влегување на неподвижни 
лица во автомобил 

— Дигалки за влегување на неподвижни 
лица во када 

Машини запишување со обични букви,-
електрични 
Ех. 

84.51/1 

85.19/lz 

87.02/2а-1 

87.11 

— Специјални електрични машини за 
пишување со посебен управувач и со 
визуелна контролна табла 

Други командни табли 
Ех. 
Командни табли за контрола на околи-
ната и комуницирање, за диетрофичари 
Автобуси составени 
Ех. 
Специјални автобуси со подвижна плат-
форма за организиран превоз на инва-
лиди ВО колички 
Количка за инвалиди, со мотор или без 
мотор или механички задвижувања на 
друг начин 
Ех. 
— Електромоторва инвалидска количка 

за внатрешна употреба, со специја-
лен диган 

— Електромотори инвалидска количка 
за надворешна употреба, со адаптер 
за совладување на една скала - раб-
ник 

— Инвалидска количка за домашна упо-
треба за деца и младина со подвижно 
седиште 

Дурбини или двогледи (монокуларни и 
бинокуларни) со призми или без нив 
Ех. 
Призматични очила 
Апарати за вештачко дишење, друго 
Ех. 
Поргабл-респиратори за белодробна ин-
суфиенција 

94.01/lv-lb Фотелји што се претвораат во кревет 
Ех. 
Специјални фотелји-кревети во кои е 
можно менување положбата на болниот 

94.02/1 Мебел за ординации 
Ех. 
Наклонувачки столови за деца — дистро-
фичари 

94,02/2 Столови со механичко подигање, поме-
стување или наведнување 
Ех.. 
Катапулт-столови за помош при стану-
вање 

94.04/2а Душеци мадраци -
Ек. 
Душеци од импрегниран материјал, на-
полнети со маслена течност 

84.04/2g Други перници 
Ех. 
Перници од импрегниран материјал, на-
полнети со маслена течност 

90.05 

90.18/8 

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

Е. п. бр. 234 
5 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

340. 

Врз основа на член 127 став 2 од Законот за 
воените судови (,.Службен лист ^а СФРЈ", бр. 4/77), 
сојузниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИ 
НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-

БРАНА 

За арбитри на Воената стопанска арбитража при 
Сојузниот секретеријат за народна одбрана се из-
менуваат: 

1) Илиќ ѓорѓе, дипломиран правник, полковник 
на правна служба во пензија, од Белград, кој исто-
времено се определува и за заменик на претседа-
телот на Воената стопанска арбитража; 

2) д-р Јовановиќ Илија, полковник на правна 
служба во пензија, од Белград, кој истовремено сЗ 
определува за заменик на претседателот на Воената 
стопанска арбитража; 

3) Петрониевиќ Бранислав, потполковник наѓ 
правна служба во Заводот за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници, кој истовремено се о-
пределува и за заменик на претседателот на Воената" 
стопанска арбитража; 

4) д-р Антониевиќ Зоран, професор на Прав-
ниот факултет во Белград; 

5) м-р Дацијар Љубан, потполковник на правна 
служба во Сојузната дирекција за промет и резерви 
на производи со посебна намена; 

6) д-р Ѓуровиќ Радомир, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

7) Гамулин Тонко, директор на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Црвено море" Сплит; 

8) м-р Ѓунио Миленко, дипломиран правник, 
помошник на главниот директор на Работната ор-
ганизација -,Југоминерал", Загреб; 

9) д-р Грегориќ Фрањо, член на Претседател-
ството на Стопанската комора на град Загреб, 
Загреб; 

10) Грубор Мирко, дипломиран економист, пол-
ковник на финансиска служба во Сојузниот секре-
теријат за народна одбрана; 

11) д-р Јањиќ Миодраг, виш правен советник 
во Институтот за споредбено право во Белград; 

12) Јовиќ Воислав, судија на Уставниот суд на 
Војводина; 

13) Кафеџиќ Зијад, член на работоводниот од-
бор на Сложената организција на здружен труд 
,-,УНИС" — Здружена метална индустрија. Сараево; 

14) м-р Ковачевиќ Иво, ПОТПОЛКОВНИК на фи-
нансиска служба во Воената пошта 2280 Белград; 

15) Кович Тоне, претседател на Колегијалниот 
работоводен орган „Искра" Работна организација 
„ЕЛЕКТРОЗВЕЗЕ", Љубљана; 

. 16) Кривокапиќ Душан, дипломиран правник, 
потполковник на правна служба во Заводот за со^ 
цијално осигурување на воените осигуреници; 1 

1 2 
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17) Лавриншег Алојзиј, дипломиран економист 
потполковник на интендантска служба во Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана; 

18) д-р Лоза Богдан, професор на Правниот фа -
култет во Сараево; 

19) д-р Лугер-Катушиќ Радојка, професор на 
Правниот факултет во Загреб; 

20) Максимовски Светозар, директор на Стопан-
ска банка, Куманово; 

21) Марчец Ивица, потполковник на финансис-
ка служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

22) д-р Марковиќ Мило, професор на Е К О Н О М -
СКИОТ факултет во Титоград; 

23) д-р Мехди Хетема, секретар на Стопанската 
комора на Косово, Приштина; 

24) Мијушковиќ Андрија, инженер, претседатен 
на работоводниот орган на Железарницата „Борис 
Кидрич". Никшиќ; 

25) Милановиќ Владета, дипломирав машински 
инженер, мајор на техничка служба во Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана; 

26) Митровиќ Слободан, директор на Работната 
организација за наменско производство, во состав на 
Заводот „Црвена застава", Крагуевац; 

27) Периќ Милинко, генерален секретар на ^Сто-
панската комора на Војводина; 

28) Первиз Махмут инеженер, член на работо-
водниот орган на Работната организација „ШИ-
ПАД-ВРБАС", Бања Лука; 

29) Протиќ Стратос, секретар на Надворешно-
тргоЕСКата арбитража при Стопанската комора на 
Југославија, Белград; 

30) д-р Пухан Иван, професор на Правниот фа-
култет во Скопје; 

31) Роде Витја, член. на работоводниот орган 
на Работната организација „ТАМ", Марибор; 

32) д-р Ромац Анте, професор на Правниот фа -
култет во Загреб; 

33) Савиќ Станиша, директор на Основната ор-
ганизација на здружен труд за наменско производ-
ство во „Крушиќ", Валево; 

34) Соколовиќ Витомир, ПОЛКОВНИК на правна 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

35) д-р Стрезовски Стрезо, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

36) Урбанчиќ Свјатополк, дипломиран инженер, 
полковник на градежна служба во Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана; 

37) Воиновиќ Воин, генерален директор на пре-
тпријатието „Гранекспорт", Белград; 

38) д-р Забел Бојан, професор на Правниот фа -
култет во Љубљана; 

39) Зориќ Бранко, потполковник на градежна 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

40) Жокал Алојз, претседател на Координацио-
ниот одбор за соработка со Југословенската народ-
на армија, при Стопанската комора на Словенија, 
ЈБубљана. 

Бр. 889 
20 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народ ма армија, 

Никола Љубичиќ, с, р. 

341. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
составот на сојузните комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78, 1/80 и 41/80) претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА' СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/78, 68/78, 31/79, 52/79, 14/80, 
25/80 и 62/80), во точка 1 во одделот под а), одредба-
та под 2 се менува и гласи: 

„2) Од Сојузниот секретаријат за внатрешни pa-i 
боти Драгутин Паповиќ, помошник на сојузниот 
секретар за внатрешни работи;" 

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

ХХ/01 Бр. 2585/1 
27 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с.р. 

342. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА 
ПРЕГЛЕД НА ЖИГОСАНИ УГОСТИТЕЛСКИ СА-
ДОВИ, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ 
'ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД 
НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТА-
ВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ ЗА КОН-
ТРОЛА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИГОСАНИ УГОС-

ТИТЕЛСКИ САДОВИ 

,Член 1 
' Со овој правилник се пропишуваат условите 

што мораат да ги исполнуваат работните простории 
и опремата за преглед на жигосани угостителски 
садови, како и условите во поглед на стручната под-
готовка на работниците што организацијата на здру-
жен труд е должна да и ги стави на располагање 
на подрачната организациона единица на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот 
текст: органот за контрола) при прегледот на жи-
госани угостителски садови, ако прегледот на тие 
мерила, на нејзино барање, по исклучок од одред-
бата на член 25 став 1 од Законот за мерните еди-
ници и мерилата, се врши во нејзините деловни 
простории.. 

Член 2 
Работната просторија за преглед на жигосаш! 

угостителски садови мора: 
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1) да биде чиста, сува, изградена во согласност 
со техничките - нормативи и доволно пространа за 
сместување на опремата, за вршење на надвореш-
ниот преглед и за испитување на зафатнината на 
единиците на мостра на жигосани угостителски са-
дови (во натамошниот текст: единиците на мостра); 

2) да ги исполнува пропишаните услови во по-
глед хигиенско-техничката заштита; 

3) да има дневно и електрично осветлување спо-
ред југословенскиот стандард JUS U.C9.100, т. е. ба-
рањата во поглед на осветлувањето да бидат „голе-
ми" и електричното осветлување да се изведува ка-
ко „општо осветлување". 

Член 3 
1 

Температурата во работната просторија мора да 
биде во границите на 20 ± 50С со осцилации во те-
кот на мерењето помали од ± I 0 С. 

Член 4 
Опремата за преглед и испитување на зафатни-

ната на единиците на мостра мора да биде на место 
што е најмногу оддалечено од греј ни тела. 

Работната просторија мора да биде заштитена 
од директно пробивање на сончеви зраци, за да мо-
же при испитувањето на зафатнината на единиците 
на мостра да се забележи знакот на мерата. 

Член 5 
Ѕидовите на просторијата мораат да бидат об-

ложени со керамички плочки или обоени со мрсна 
,боја, до височината што мора да изнесува најмалку 
180 сш од подот. 

Подот на просторијата мора да биде од бетон, 
обложен со керамички плочки или со виназ-плоч-
ки, со пропишан пад кон собирниот одводен отвор 
за отпадна вода. 

Член 6 
Во работната просторија мора да се наоѓа: 
1) опрема за преглед и испитување на зафатни-

ната на единиците на мостра; 
2) дрвени или метални полици за сместување на 

600 или повеќе единици на мостра заостанати и но-
воизбрани за преглед; 

3) маса и столови за работа 4на работниците на 
органот за контрола. 

Член 7 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што би можеле да го попречуваат нормал-
ното вршење на прегледот и испитувањето на за-
фатнината на единиците на мостра. 

Член 8 
За прегледот и испитувањето на зафатнината на 

единиците на мостра мора да биде обезбедена след-
ната опрема: 

1) маса за преглед и испитување на зафатнина-
та на единиците на , мостра со соодветна должина, 
на која е сместена опремата за рачно-поединечно 
и сериско-автоматско испитување на зафатнината 
на единиците на мостра; 

2) најмалку пет автоматски пипети од класата 
на точност „В", за рачно-поединечно испитување на 
зафатнината на единиците на мостра; 

3) работни еталони со зафатнина за целокуп-
ниот производствен асортиман на жигосаните уго-
стителски садови; 

4) уред за сериско-автоматско испитување на 
зафат чина на единиците на мостра; 

5) резервоар за чиста вода - најмалку од 50 1; 
6) доводно-одводна инсталација за вода; 
7) доволни количини на сите видови шаблони 

за нанесување на жиг и на знаци на мера. 

Член 9 
Номиналната зафатнина, допуште,ните отстапу-

вања на зафатнината и времето на истекувањето 
на водата од работните еталони на зафатнината из-
несува : 

Номинална зафат-
нина во ml 

Допуштени от-
стапувања во ml 

Време на исте-? 
кување во ѕ 

2 000 ± 0,40 90 - 120 

1000 ± 0,20 75 - 100 

500 ± ОДО 65 - 80 

300 ± 0,06 60 - 75 

250 ± 0,06 55 - 70 

200 ± о,оо 45 - 50 

100 + 0,04 35 - 40 

50 + 0,02 35 - 40 

30 + 0,01 25 - 30 

20 + 0,01 25 - 30 

Член 10 
Шаблоните мораат да бидат изработени од со-

одветен пластичен или некој друг погоден матери-
јал. 

Чле^ 11 
Доводната инсталација за чиста вода се поста-

вува во ѕидовите на просторијата, а одводната — под 
масата во подот. Доводната инсталација се раздво-
јува над масата на онолку места колку што е ш и 
требно за испитување на зафатнината на единиците 
на мостра. 

Член 12 ! 
Масата за преглед и испитување на зафатнина^ 

та на единиците на мостра мора да има мијалник: 
за садови поврзан со инсталацијата за довод и од-
вод на вода. 

Масата за преглед и испитување на зафатни-
ната на единиците на мостра и мијалникот за садови 
мораат да бидат изработени од материјал отпорен 
на вода и хемикалии. 

Член 13 
Масата за преглед и испитување на зафатнина-

та на единиците на мостра се прицврстува со нозе-
те стабилно за подот на просторијата и над неа се 
вградува орманче за работните еталони на зафатни-
ната, за автоматските пипети и за резервоарот за 
вода. 

Член 14 
Димензиите на масата за преглед и испитување 

на зафатнината на единиците на мостра мораат да 
бидат такви што на работниците на органот за кон-
трола да им овозможат најефикасна работа. 

За работа во седенка положба мора да биде обез-
беден подвижен стол со височина која се наместува 
и со можност за движење со помош на тркала, по-
крај масата за преглед и испитување на зафатни-
ната на единиците на мостра. 

За работа во стоечка положба, на подот покрај 
масата за преглед и испитување на зафатнината на 
единиците на мостра, мора да биде поставена дрвена 
решетка. 
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Член 15 
Масата за преглед и исптување на зафатнината 

на единиците на мостра, при автоматското испиту-
вање на зафатнината на единиците на мостра, мора 
да има прифатни држачи на кои се ставаат еди-
ниците на мостра. 

Изместувањето и исправноста на вертикалната 
положба на прифатените држачи се контролира со 
либела. 

Член 16 
Масата за преглед и испитување на зафатнина-

та на единиците на мостра, при сериско-автоматско 
испитување, на зафатнината на единиците на мостра, 
мора да има, по средината, во својот надолжен пра-
вец, собирен канал за отпадна вода. Собирниот ка-
нал со одводната инсталација мора да биде така ди-
мензиониран што капацитетот на одведувањето да 
биде еден ипол до двапати поголем од доводниот ка-
пацитет. Собирниот канал со мрежест заштитник се 
Обезбедува од зачепување. 

Член 17 
Уредот за сериско-автоматско испитување на за-

фатнината на единиците на мостра се поставува на 
масата за преглед и испитување на зафа.тнината на 
единиците на мостра. Уредот за сериско-автоматско 
Испитување на зафатнината на единиците на мостра 
6е прицврстува за масата, покрај собирииот канал 
џа отпадна вода. 

Член 18 
Раководителот на работна единица или на служ-

ба, група, одделение, односно на друга форма на 
Организирање на работата, во рамките на која се вр-
ши преглед и испитување на зафатнината на еди-
ниците на мостра, мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да има виша школска подготовка од техно-
лошка, машинска или организациона насока; 

2) да ја познава опремата и уредот за преглед 
и испитување на зафатнината на единиците на мо-
стра и производствено-технолошкиот процес на из-
работка на угостилески садови. 

Член 19 
Работниците кои ги поставуваат единиците на 

мостра на масата за преглед и за испитување на за-
фатнината на единиците на мостра, влеваат и изле-
ваат вода од единиците на мостра, го опслужуваат 
уредот за сериско-автоматско испитување на зафат-
нината на единиците на мостра и ракуваат со дру-
гата опрема, мораат да имаат средна школска под-
готовка. 

Бројот на работниците кои ги вршат овие работи 
зависи од големината на "сериите на жигосаните уго-
стителски садови произведени во смени. 

Член 20 
Производителите на жигосаните угостителски 

садови се должни, во рок од една година од денот 
на објавувањето на овој правилник, да обезбедат 
работна просторија и целокупна опрема за преглед 
и за рачно-поединечно испитување на зафатнината 
на единиците на мостра со автоматски пипети. 

Производителите на жигосаните угостителски са-
дови се должни, во рок од две години од денот на 
објавувањето на овој правилник, да обезбедат уред 
за преглед и за сериско-автоматско испитување на 
зафатнината на единиците на мостра. 

Член 21 
Решенијата со кои на определени организации 

на здружен труд им е одобрено, во нивните деловни 

простории да се врши преглед на жигосаните уго-
стителски садови, престануваат да важат во рок од 

. една година од денот на објавувањето на овој пра-
вилник. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0303-6190/2 
29 април 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р, 

343. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ПОСТРОЈКИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник претставува да важи Решението за југосло-
венските стандарди за постројки за централно грее-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/76). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9065/1 
12 мај 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

344, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува -

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУМЕРАЦИ-

ЈА МА НЕДЕЛИТЕ ВО ГОДИНАТА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој го има следн.иот назив и ознака: 

Нумерација на неделите во годи-
ната - - - - - - - . - j u s A.D0.108 
донесен со Решението 'за југословенските стандар-
да за основни и о п ш т стандарди („Службен лис? 
на СФРЈ", бр. 53/73), 
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Член 2 
Овој прав,илник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 50-9064/1 
12 мај 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
. стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

345. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", t р. 
38/'77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕ-
РИТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за ферити што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Ферити. Х-јадра. Општи ба-
рања - - - - - - - - JUS N.R8.010 

2) Ферити. RM-јадра. Општи ба-
рања 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

четири месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9859/1 
25 мај 1981 година 

Белград ' 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

JUS N.R8.052 
3) Ферити. Цевчиња и стапчиња. 

Толерарции и гранични мерила — JUS N.R8.071 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. ' 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз ферити што се произведуваат, однос-
но увезуваат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

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

1) Ферити. Цевчиња и стапчиња. 
Та^ерансии и гранични меочла — JUS N,R8.071 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за магнетни составни делови и ферити (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/74) 

2) Ферити. Х-јадра. Општи 'ба-
рања - - - - - - - 7 - — JUS N.R8.010 

3) Ферити. RM-јадра. Општи ба-
рања - - - - - - - - JUS N.R8.052 
донесени со Правилникот за југо,словенските стан-
дарди за ферити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/70). 

346. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод' за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНО-
ОТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за огноотпорен материјал што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VI. Основ-
ни елементи на печки .— - — 

2) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефинкци. Листа VIII. Ин-

JUS B.D6.ООО 

дустрија на кокс и гас - - - JUS B.D6.008 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и оз гаќи: 

1) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VI. Еле-
менти на печки — — — — — 

2) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VIII. Ин-

JUS B.D6 006 

дустри-ja на кокс и гас - JUS B.D6.008 
3) Огноотпорен материјал. Тер-

минологија на шест јазици. Листа VI. 
Елементи на печки — — - - - JUS B.D6.019 

4) Огноотпорен материјал. 'Тер-
минологија на шест јазици, Листа 
VIII. Индустрија на кокс и гас - - JUS B.D6.021 
донесени со Решението за Југословенските стандар-
ди од областа на терминологијата на огноотпорниот 
материјал („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/70). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-9857/1 
25 мај 1981 година 

Белград 

347. 

Врз основа ' на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр, 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ТРОНСКА ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електронска опрема за мерење 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Дигитални волтметри и електронски аналог-
но-дигитални конвертори за еднона-
сочни напрегања — — — — — JUS L.G7.200 

2) К аго д ни осцилоскопи. Терми-
ни, општи технички услови и методи 
на испитување — — — — — JUS L.G7.300 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 нр. овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
ју-зниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југослвенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни, освен точ. 11.3.3, 11.3.4, 
11 4.7, 11 6 2, 11 6 7. 11 9.1.1. 11.9.3, 11.9.4, 11.9.6, 11.9.7, 
11.10 12 11.10.1.3. U 10.1.4. 11.10.2.2, 11.10.2.3, 11.10.2.4, 
1111.3, 11.114 1111.5. 11.116, 1112.1, 11.12.2, 11.12.3, 
11.16 4.16, и 11.16 15.1 на југословенскиот стандард JUS 
L.G7.200 и точ. 9.5 4, 9.6.1.2, 9.6.1.4, 9.7.2.1.2, И, 12.1, 
12.2 1, 12 2 2 12.2 3 и 12.2.4 на југословенскиот стандард 
JUS L.G7.300, чија примена не е задолжителна. 

Југословенските стандарди од став 1 на овој 
член се задолжителни, а ќе се применуваат врз 
електронска опрема за мерење што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето^ во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-9858/1 
25" мај 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за нај-
малиот број на членови на екипажот за безбедна 
пловидба што мораат да го имаат поморските бро-
дови на трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/81, се пот крале до-
лунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЈМАЛИОТ БРОЈ НА 
ЧЛЕНОВИ НА ЕКИПАЖОТ ЗА БЕЗБЕДНА ПЛО-
ВИДБА ШТО МОРААТ ДА ГО ИМААТ ПОМОР-
СКИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИ-
ЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГО.СЛАВИЈА 

Во член 11 став 2 треба да гласи: 
„Брод што плови во крајбрежното море на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
мора, покрај другите членови на екипажот предви-
дени со 'овој правилник, да има, и тоа: 

1) товарен брод над 300 БРТ: еден радиотеле-
фонист, односно еден радиотелеграфист, ако бродот 
употребува радиотелефонски, односно радиотеле-
графски уред; 

2) патнички брод: еден радиотелефонист, однос-
но еден радиотелеграфист, ако бродот има ра д ^ т е -
лефонски, односно радиотелеграфски уред.^ 

По став 2 треба да се додаде поради пропуст 
изоставениот текст на став 3, кој гласи: 

„Радиотелефонистот може да го замени секој 
член на екипажот на бродот што има соодветно ов-
ластување, освен заповедникот на бродот.43 

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Бел-
град, 1 јуни 1981 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за извонредни заслуги во развивањето п 
зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Leonilde Joti, претседател на Пратеничкиот дом; 
Arnaldo Forlani, претседател на Министерскиот 

совет; 
Проф, Leoaeto Amadei, претседател на Устав-

ниот суд; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
' на мирољубивата соработка и пријателските односи 

помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Италија 

СО'ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Virgilio Rognoni, министер за внатрешни работи; 
Lelio Lagorio, министер за одбрана; 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 
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Pietro Calamia, амбасадор на Република Итали-
ја во СФР Југославија; 

Luciano Radi, потсекретар во Претседателството 
на советот на министрите; 

Aristide Gunnella. началник на Генералштабот 
на Министерството за одбрана; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Amb. Maurizio Bucri, генерален директор на 
Дирекцијата во Минстиерството за надворешни ра-
боти и 

Luigi Petroselli, градоначалник на Рим; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ -

Min. Sergio Pomano, директор на Генералната 
дирекција во Министерство-то за внатрешни ра-
бати ; 

Min. Giovanni MigHuolo, директор на Генерал-
ната дирекција во Министерството за надворешни 
работи; 

Min. Raniere Vanni d'Arrhirafi шеф на кабине-
тот на министерот за надворешни работи; 

Giovanni Coronas, шеф на полицијата; 
Prefekt Giovanni Botiglieri, Претседателство на 

Советот ,на министрите. 
Giusepe Porpora, префект на Рим; 
Ugo Gasbarri. шеф на кабинетот на министерот 

за внатрешни работи; 
Prefekt Mario Semprini, шеф на кабинетот ни 

Претседателството на Министерскиот совет; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Guiseppe Carbone, државен советник во Прет-
седателството на Републиката 

Min. Micekelangelo Jacobucci, аташе за печат на 
Претседателството на Републиката;' 

Giovanni Epifanio. инспектор во Претседател-
етвото на Републиката; 

Min. Emanuele Scammacca, заменик шеф на 
Дипломатскиот протокол на Републиката; 

Min. Emo Per lot шеф за печат во Министер-
ството за надвор-ешни работи; 

Min. Luigi Guidobono Cavalchini, заменик шеф 
за печат Р.О Мпннстепствл/го за надворешни работи; 

Min. Sergio Berlin д uer дипломатски советник на 
претседателот на Министерскиот совет; 

Prefekt Vincenzo Mallardo, Протокол на Прет-
седателството на Министерскиот совет; 

Nicola D'Amato. советник во Претседателството 
на Министерскиот совет: 

Min. Francesro Gentile, Протокол на Министер-
ството за надворешни работи: 

' Min Alfnoso Girace, Протокол на Министерство' 
оо за надворешни работи: 

Garfdido Gianni, Претседателство на Министер-
скиот совет: 

Luigi Morrone, советник во Генералната дирек-
ција на Министерството за надворешни работи; 

АгћШе Vinci Glrcchi. советник во Генералната 
дирекција на Министерството за надворешни ра-
боти: 

Augusto Tsgro, шеф на полицијата на градот 
Рим: 

Umber to Battuni советник во Претседателство-
то на Министерскиот совет; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Andrea Moehi Onory, советник во Претседате-
Ството на Републиката; 

Alberto Candilio, советник во Претседателство-
то на Републиката; 

Dino Danesi Visconti, советник во Протоколот; 
Italo Sansone, Протокол на општината Рим; 
Franco Mosti, заменик-шеф на полицијата; 
Luigi Arata советник на општината Рим; 
Gulielmo Jozia. генерален секретар на општина-

та Рим; 
Guiseppe Banboni Acqua, шеф на одделението 

за печат на Министерскиот совет; 
Mario Mazzocchi, шеф на Протоколот во општи-

ната Рим; 
Carlo Biferali, шеф на Кабинетот во општината 

Рим; 
Pier Bennedeto Francese, советник а во Одделе-

нието за печат и информации во Министерство!о 
за надворешни работи; 

Giovanni Batista Colbertaldo, Протокол 
Antonio Badini, дипломатски советник во Прет-

седателството на Министерскиот совет; 
Antonio Troisi, началник на Службата за јавна 

безбедност на Минист-ерството за внатрешни работи; 
Alberto Memsoni, потпретседател на градот Рим; 
Ф 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Alfredo Basiianetli, Протокол во Министерството 
за надворешни работи 

Carlo Alberto Bararchi Виа, Протокол на Ми-
нистерството за надворешни работи 

Giuseppe Magno, Протокол во Министерството 
за надворешни работи 

Cristina Ravaglia, Дипломатски Протокол на 
Републиката 

Felice Vecchione, Шеф на кабинет на римската 
полиција 

Pietro Longo, Раководител на одделението за 
странци во римската полиција 

Mario Manzieri. Заменик-шеф на кабинетот на 
римската полиција 

Salvatore Badali, Шеф на одделението за соо-
браќај на римската полиција 

Allonso Lazzarini, шеф на политичкото одделе-
ние на римската полиција 

Luigi Tripodi, Личен секретар на Претседателе! 
на Републиката 

Guilio Maria Viola Секретаријат на генералниот 
секретар 

Sergio Loi, Генерален инспектор за јавна без-
бедност на Претседателството на Републиката 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Giorgio Falletti, Calogero Di Gesu, Fabrizio Inse-
rra, Erminia D'Eramo Lombardozzi, Maria Teresa 
Ferrando, Ornella Coppola Mazzaro, Nazzareno Micu-
cci, Michele Marranzini, Salvatore Paolilli Treonse, 
Silvio Moscatelli, Domenico Del, Gracco/ Virginio Zo-
cco, Stefano Casadei, Anna Maria Lorenzoni Esposito, 
Rosalba Giorgi Petruccelli, Franca Catania Lucignano; 

— за заслуги во воспоставувањето на врски vi 
зацврстување на соработката на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Република Италија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Адмирал Giovanni Torrisi, началник на Генерал-
штабот на Министерството за одбрана; 

Генерал Salvatore Coniglio, командант на воено-
територијалиа област; 

- Генерал Catulie Nardi, командант на Втората 
воздушна област; 

Генерал Mario De Paolis, шеф на Кабинетот на 
Министерството за одбрана; 

Генерал Capuzzo командант на Карабињерите; 
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Генерал Arnaldo Ferrara, Претседателство на 
Републиката; 

Контраадмирал Carlo Јоно, Претседателство на 
Републиката; 

Генерал Giovanni Romano, командант нџ аеро-" 
дромот „Ciampino'' 
СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-

НА ЅВЕЗДА 
Полковник Nicola De Sanlis, Претседателството 

на Републиката; 
Полковник Renalo Trippini, шеф на Протоколот 

на Министерството за одбрана; 
Полковник Enrico Coppola, командант на кара-

бињерите на Рим; 
Полковник Ugo Tonini, помошник-воен воздухо-

пловен советник; 
Полковник Carlo Canatieri, командант на гарда-

та на Претседателот на Републиката; 
Полковник Oscar Pedrazzini, Протоколот на Ми-

нистерството за надворешни работи; 
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 

МЕЧЕВИ 
Потполковник Gabriele d'Annunzio, 
Потполковш^: Vladimiro Ricci, командант на 

карабињерите во Министерството за надворешни 
работи; 

Потполковник Ivo Sassi, командант на група ка-
рабињери Рим I; 
СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-

РЕНА ЅВЕЗДА 
Мајор Giuseppe Ресогаго, командата на стража-

та на Претседателот на Републиката; 
Капетан Sergio Palermo; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Заставник Pietro Vicedomini, управител на 
пошта; v 

Бр. 116 
17 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А ? 
Страна 

326. За^он за измена на Законот за боречкиот 
додаток - - - — — - - — 877 

327. Закон за измена на Законот за основните 
, права на носителите на „Партизанска 

споменица -1941" - - -
328. Закон за измена на Законот за воените 

инвалиди — — — — — — — — 878 
329. Закон за измена на Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден 
на народен херој - — — — — — 878 

330. Закон за измена на Законот за основните 
права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година - - - 879 

331. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заед-
ници во 1981 година - — — - - 879 

332 Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-

- - 877 344. 

Страна 
ства — кредитниот потенцијал на основ-
ните банки во 1981 година — — — — 880 

333. Одлука за утврдување структурата на 
средствата што ја претставуваат основата 
за валоризација на средствата за отстрану-
вање на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на 
Социјалистичка Република Црна Гора во 
1979 година - - - - - - - - 880 

334. Заклучоци за мерките за натамошен раз-
вој на самоуправното судство — — — 880 

335. Уредба за дополненија на Уредбата за 
условите за привремен увоз на стоки — 881 

336. Одлука за Протоколот на Сојузниот из-
вршен совет - - — - - - - 4 - 882 

337. Одлука за височината на надоместот за 
вршење задолжителен ветеринарско^са-
нитарен преглед на пратки на животни, 
животински производи, животински су-
ровини, животински отпадоци, семе за 
вештачко осеменување и други предме-
ти со кои може да се пренесе заразна бо-
лест во прометот преку границата на Со- ^ 
циј а ли етичка Федеративна Република Ју-
гославија - — — — - - - ' — — 882 

338. Одлука за височината на надоместот за 
вршење задолжителен здравствен прег-
лед на растенијата во прометот преку 
границата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија — — — 884 

339 Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на специфична опрема, на уреди и 
инструменти за потребите на Сојузот на 
здруженијата на дистрофичарите на Ју-
с давија — — - — — — — - 884 

340. Решение за утврдување на Листата на 
арбитри на Воените стопанска арбитра-
жа при Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана — — — — — — — 885 

341.. Решение за измена на Решението за утвр-
дување на составот на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски — - — — — 886 

342. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и, опре-
мата за. преглед на жигосани угостител-
ски садови, како и работниците во опре-
делени организации на здружен труд во 
поглед на' стручната подготовка, ако 
му се ставаат на располагање на органот 
за контрола при прегледот на жигосани 
угостителски садови — — - — — 886 

343. Правилник за престанување на важењето 
на Решението за југословенските стан-
дарди за постројки за централно греење 888 
Правилник за престанување на важењето 
на југословенскиот стандард за нумера-
ција на неделите во годината - — .— 888 

345. Правилник за југословенските стандарди 
за ферити — — - — — — — — 889 

346. Правилник за југословенските стандарди 
за огноотпорен материјал — — - — 889 

347. Правилник за југословенските стандарди 
за електронска опрема за мерење — — 890 

Исправка на Правилникот за најмалиот број 
на членови на екипажот за безбедна пло-
видба што мораат да го имаат поморски-
те бродови на трговската морнарица на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — —- — — 890^ 

Одликувања - — — — — — - - - . 890 


