
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, 7 март 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. Х1Л1 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари - Рок за рекламации 15 дена. - Редакци-
ја Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155: Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

153. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВО-

ДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

оданочување на производи и услуги во прометот, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 6 март 1986 година. 

П бр. 561 
6 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВА-

ЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и услуги во 

прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 
23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85) во член 23 став 11 збо-
ровите: „републички односно покраински орган на упра-
вата" се заменуваат со зборовите: „орган на управата во 
републиката односно автономната покраина". 

Член 2 
Во член 28 став 2 зборовите: „со првата наредна 

аконтација на данокот на промет за текуштата година" се 
заменуваат со зборовите: „по поднесувањето на завршна-
та сметка.". 

Во став 3 зборот: „налог" се заменува со зборот: „ба-
рање". 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи ^Конечната 
пресметка на данокот на промет се составува и поднесува 
заедно со завршната сметка.". 

Член 3 
Во член 40 став 1 точка 2 точката и запирката се заме-

нуваат со точка и се додаваат три нови става кои гласат: 
„По исклучок, посебен републички односно покраин-

ски данок на промет на надомести за услуги остварени со 

испраќање на поштенски пратки во внатрешниот поштен-
ски сообраќај, освен на пратки на весници и списанија, 
може да се воведува во вид на доплатна марка, во соглас-
ност со посебен договор на републиките и автономните 
покраини. 

Посебен данок на промет може да се воведува нај-
многу до износот од 50% од износот на номиналната вред-
ност на поштенската марка за писма со тежина до 20 гра-
ма. 

Средствата од посебниот данок на надомести за услу-
гите наплатени по пат на доплатна поштенска марка се 
уплатуваат на посебна сметка на приходите на република-
та односно автономната покраина кај Службата на оштес-
твеното книговодство и се користат во согласност со дого-
ворот на републиките и автономните покраини од став 2 
на оваа точка." 

Член 4 
Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат 

следните измени и дополненија: 
1) Во тар. број 2 точ. 1) и 2) се менуваат и гласат: 
1) моторен бензин и авионски бензин: 

дин./1 
- МБ - 86 33,947 
- МБ - 9 8 34,776 

2) дизел-гориво: 
- Д - 1 24,365 
- Д - 2 24,603 
- Д - 3 24,537" 

Во точка 10 став 2 зборовите: „дин/лит" се заменува-
ат со зборовите: „дин/к§", а во став 3 во претпоследниот 
ред бројот: „1" се заменува со бројот: „2". 

Во точка 12 став 1 се менува и гласи: 
„12) моторни и други мазивни масла и масти што се 

произведени со учество на најмалку 25% базно масло до-
биено со рерафинација. Под базно масло добиено со рера-
финација се подразбираат базните масла добиени од упот-
ребувани моторни индустриски масла што со својот ква-
литет одговараат на базните масла добиени од сурова на-
фта". 

2) Во тар. број 3 точ. 2) и 3) се менуваат и гласат: 
„2) на сите видови екстра цигари - пакување од 20 

парчиња, на чие производство не се применуваат прописи-
те за југословенските стандарди, се плаќа основен данок 
на промет на производи, и тоа за цигари: 

- чија цена е до 130,00 динари 44,28% 
- чија цена е над 130,00 динари до 

135,00 динари 45,95% 
- чија цена е над 135,00 

динари до 160,00 динари 51,58% 
- чија цена е над 160,00 динари 61,56% 
3) на сите видови цигари - пакување од 20 парчиња, 

на чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, се плаќа основен данок на промет, и 
тоа за цигари што спаѓаат во: 

-1 квалитетна група 
- II квалитетна група 
- III квалитетна група 
• IV квалитетна група 

37,34% 
33,08% 
28,81% 

12,75%; 
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3) Во тар. број 4 во точка 2 стапката: „15%" се замену-
ва со стапката: „20%". 

Во точка 3 стапката: „15%" се заменува со стапката: 
„20%." 

Во точка 4 стапката: „30%" се заменува со стапката: 
„40%". 

Во точка 6 стапката: „70%" се заменува со стапката: 
„80%". 

4) Во тар. број 5 во точка 2) бројот: „9" се заменува со 
бројот: „10". 

Во точка 3) бројот: „100" се заменува со бројот: 
„ИО". 

Во точка 4) бројот: „2" се заменува со бројот: „3". 
5) Во тар. броЈ 6 во точка 1) стапката: „8%" се замену-

ва со стапката: „10%". 
Во точка 2) стапката: „14%" се заменува со стапката: 

„16%". 
Во точка 3) стапката: „35%" се заменува со стапката: 

„40%". 
Во точка 4) стапката: „50%" се заменува со стапката: 

„65%". 
6) Во тар. број 8 став 1 се менува и гласи: 
„На прометот на следните производи се плаќа осно-

вен данок на промет на производи, и тоа: 

1) на парфимериски, козметички и тоалетни произво-
ди од тар. броЈ 33.06 на Царинската тарифа (освен на про-
метот на прашоци и пасти за заби; лосоини за уста, пудра 
и кремови за деца, беби-масла, беби-млека, пенливи теч-
ности за капење за деца и шампони за коса) 85%; 

2) на кожи од рептилии (од змија, гуштер, крокодил и 
др.), природни крзна (освен кожи и крзна од домашни 
животни) и производи од тие кожи и крзна (облека, обувки 
и други производи) 90%. 

7) Во тар. број 9 наименувањето се менува и гласи* 
„На прометот на следните производи се плаќа осно-

вен данок на промет, и тоа: 

нова на писмени договори со организационите комитети 
на наведените спортски манифестации и што се продаваат 
до 31 декември 1986 година, под услов отстапениот данок 
на промет во целост да се користи за финансирање на 
одржувањето на тие спортски натпревари. 

Член 6 
Производителската организација на здружен труд ко-

ја произведува производи од член 9 на Законот за измени 
и дополненија ка Законот за оданочување на производи и 
услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ", ор. 39/85) и 
од член 5 на овој закон, за производите за кои со организа-
ционите комитети на тие спортски манифестации склучи-
ла писмени договори за учество во нивното финансирање, 
пресметува основен и посебен данок на промет на произ-
води по даночните стапки што важат во местото на произ-
водителот. Производителската организација на здружен 
труд во фактурата на купувачот - трговската организација 
на здружен труд посебно го искажува износот на пресме-
таниот данок на промет. Трговската организација на 
здружен труд данокот искажан во фактурата на произво-
дителот го наплатува од крајниот потрошувач при про-
дажбата на производот и А го уплатува на производител-
ската организација на здружен труд која тие производи ги 
произвела во рок од 20 дена по истекот на месецот во кој 
ги набавила тие производи, Производителската организа-
ција на здружен труд му го уплатува отстапениот данок 
на промет на организациониот комитет на наведените 
спортски манифестации во роковите што со договорот се 
утврдени со организациониот комитет. 

Трговската организација на здружен труд при про-
дажбата на производите од став 1 на овој член не пресме-
тува и не уплатува повторно данок на промет на произво-
ди, освен данокот искажан во фактурата на производите-
лот на тие производи. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

154. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ВТОРОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈО-
ДЕСЛТВОТО (1ЕАО) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1985 ДО 1987 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

учество на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во второто пополнување на средствата на Меѓуна-
родниот фонд за развој на земјоделството (ТРЛО) за пери-
одот од 1985 до 1987 година, што го усвоет Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 6 маст 1986 година. 

1) на производи од сите видови и форми изработени 
со повеќе од 2% злато и други благородни метали (плати-
на и др.), како и на производите изработени со повеќе од 
50% сребро (освен производи изработени од сребро во фи-
лигран на чиј промет се плаќа данок според тар. број 1 од 
оваа тарифа) 35%; 

2) на сите видови и форми часовници изработени од 
различни или комбинирани материјали (ѕидни, за на маса, 
рачни, џепни и др.), вклучувајќи ги и часовници ге израбо-
тени со повеќе од 2% злато односно друг благороден ме-
тал, односно со повеќе од 50% сребро или со природен ска-
поцен камен и природен бисер, чијашто продажна цена е 
поголема од 10.000 динари по парче 

- мотори за бродови и чамци со јачина по-
голема од 13 85%; 

- украсни стоки 85%; 
3) кибрити и гасни запалки што се полнат 

само еднаш 70%; 
4) природни скапоцени камења и природен 

бисер и предмети изработени со тие камења и 
бисер 120%. 

8) Во тар. број 10 стапката: „25%" се заменува со 
стапката: „35%". 

Член 5 
По исклучок од одредбите на Законот за оданочување 

на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85), 
освен производите од член 36 став 1 точка 32 на тој закон, 
данок на промет на производи не се плаќа и на прометот 
на сувенири, спортски реквизити и опрема и маскоти од 
тар. броеви 1 и 12, на прометот на производите од точка 1 
на тар. број 8 и на производите од точка 3 ка тар. број 9 од 
Тарифата на основниот данок на промет на кои е видливо 
втисната ознаката на VIII светско првенство во скијачки 
летови на Планица односно на Европското џудо-првен-
ство за мажи - Белград '86, што се произведуваат врз ос-

П бр. 563 
6 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
I Претседателството I 

СФРЈ, 
Радов&н Влајковић, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ВТОРОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД ЗА РАЗ-
ВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (1ЕАО) ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1985 ДО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
За учество на Социјалистичка Федеративна Републи-

ка Југославија во второто пополнување на средствата на 
Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (1РАО) 
за периодот од 1985 до 1987 година се обезбедуваат сред-
ства во вкупен износ од 40.000.000,00 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1986 година -

20.000.000,00 динари 
2) во Буџетот на федерацијата за 1987 година -

20.000.000,00 динари. 

Член 3 
Средствата обезбедени со овој закон се водат кај На-

родната банка на Југославија, на посебна сметка и можат 
да се користат по барање од Меѓународниот фонд за раз-
вој на земјоделството. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

155. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА 

ГРАЃА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за архивската граѓа на феде-

рацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 26 февруари 1986 година. 

П бр. 549 
26 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА АРХИВСКАТА ГРАЃА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Архивската граѓа на федерацијата се евидентира, со-

бира, презема, средува, обработува, објавува, изучува, за-
штитува и користи во согласност со одредбите на овој за-
кон. 

Член 2 
Како архивска граѓа на федерацијата, во смисла на 

овој закон, се смета архивската граѓа што настанала во ра-
ботата на сојузните органи, на општествено-политичките 
организации во федерацијата, на установите што вршат 
работи од интерес за остварувањето на функциите на фе-
дерацијата, на заедниците основани со сојузен закон, како 
и на општествените организации и здруженијата на граѓа-
ните и нивните сојузи и на самоуправните организации и 
заедници на кои со сојузен закон им е доверено вршењето 
на јавни овластувања (во натамошниот текст: сојузни ор-
гани и организации). 

Како архивска граѓа на федерацијата се смета и ар-
хивската граѓа на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана и архивската граѓа на вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 3 
Под сојузни органи, во смисла на овој закон, се под-

разбираат: Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, Советот на фе-
дерацијата, Уставниот суд на Југославија, сојузните оп-
штествени совети, Сојузниот извршен совет, сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации, меѓурепублич-
ките комитети, заедничките органи на Сојузниот извршен 
совет и на извршните совети на собранијата на републики-
те и на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
суд, Сојузниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето, Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно 
правобранителство, Сојузниот совет за прекршоци, На-
родната банка на Југославија Службата на општественото 
книговодство на Југославија, и Стопанската комора на Ју-
гославија, како и стручните служби на наведените сојузни 
органи. 

Одредбите на овој закон се применуваат и на архив-
ската граѓа настаната во работата на меѓурепублички и 
меѓународни собири чии организатори се сојузните орга-
ни, како и на архивската граѓа и регистратурскиот мате-
ријал на општествените организации, здруженијата на 
граѓаните и нивните сојузи и на самоуправните организа-
ции и заедници организирани на ниво на федерацијата, 
ако со посебни прописи не е поинаку определено. 

Член 4 
Како архивска граѓа на федерацијата (во натамошни-

от текст: архивска граѓа), во свмисла на овој закон, се сме-
та изворен и репродукуван (пишуван, цртан, печатен, фо-
тографиран, филмуван, фонографиран, читливо со маши-
на или на друг начин забележен) документарен материјал 
од трајна вредност и значење за науката, културата и дру-
ги општествени потреби, што настанал во работата на со-
јузните органи и организации. 

Член 5 
Како регистратурски материјал на федерацијата (во 

натамошниот текст: регистратурски материјал), во смис-
ла на овој закон, се смета сиот изворен и репродукуван 
(пишуван, цртан, печатен, фотографиран, филмуван, фо-
нографиран, читливо со машина или на друг начин забе-
лежен) документарен материјал и книгите, картотеките и 
други евиденции за тој материјал, што настанале во рабо-
тата на сојузните органи и организации, додека се од зна-
чење за нивната текушута работа и додека од тој матери-
јал не е одбрана архивската граѓа. 

Член 6 
Архивската граѓа и информациите за архивската гра-

ѓа и се достапни на јавноста под условите и на начинот 
што се предвидени со овој закон, со прописите за општес-
твениот систем на информирање и со општите акти. 

Член 7 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал на-

станати во работата на сојузен орган и организација се чу-
ваат како целина и од нив не смеат да се издвојуваат од-
делни делови. 
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Регистратурски материјал што е снимен на микро-
филм или е репродукуван на друг начин не моке да се 
уништи пред да се одбере од него архивската граѓа. 

Член 8 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал, до-

дека од него не се одбере архивската граѓа, никој не смее 
да ги оштети, уништи, присвои или отуѓи. 

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал, ка-
ко благо од општ интерес, се надвор од промет, освен во 
случаите и под условите што се утврдени со овој закон. 

Архивска граѓа и регистратурски материјал можат да 
се изнесуваат во странство само под условите утврдени со 
овој закон. 

Член 9 
Архивската граѓа ја евидентира, собира, презема, сре-

дува, обработува, објавува, изучува, заштитува и обезбеду-
ва услови за нејзиното користење Архивот на Југославија, 
ако со овој закон не е определено тие работи да ги врши 
друг орган односно организација. 

Архивот на Југославија ги врши работите од став 1 
на ОВОЈ член и во однос на архивската граѓа настаната во 
работата на централните политички органи на народноос-
лободителното движење, на органите на власта и управа-
та и на политичките и други организации на Југославија 
од периодот на Народноослободителната војна. 

Архивот на Југославија ги врши работите од став 1 
на овој член и во однос на архивската граѓа на Кралство-
то на Србите, Хрватите и Словенците односно на Крал-
ството Југославија, настаната во работата на нивните цен-
трални државни органи и установи, на централните орга-
ни на политичките партии и други организации и стручни 
и други здруженија. 

Член 10 
Архивот на Југославија ги врши работите од член 9 

на овој закон во поглед на архивската граѓа настаната во 
работата на политичките, културните, научните, јавните и 
други личности чии активности се од интерес за народите 
и народностите на Југославија, ако тие личности односно 
лицата што располагаат со неа му ја доверат таа граѓа. 

Член 11 
Работите од член 9 став 1 на овој закон што се одне-

суваат на архивската граѓа настаната во работата на Соју-
зот на комунистите на Југославија, на сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи и на сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи ги 
вршат тие органи и организации, а за архивата на Јосип 
Броз Тито - Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито". 

Органите и организациите од став 1 на овој член 
можат работите од член 9 став 1 на овој закон да му ги до-
верат на Архивот на Југославија. 

Член 12 
Работите од член 9 став 1 на овој закон што се одне-

суваат на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и на вооружените сили на Социјалистич-
ка Федеративна Републичка Југославија, ги врши Архивот 
на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија (во натамошниот текст: Архивот на 
вооружените сили). 

Архивот на вооружените сили ги врши работите од 
член 9 став 1 на овој закон и во однос на архивската граѓа 
на единиците на народноослободителната војска и парти-
занските одреди на Југославија односно на Југословенска-
та народна армија и архивската граѓа од воена природа 
што потекнува од окупаторите и нивните соработници од 
Втората светска војна. 

Архивот на вооружените сили ги врши и работите од 
став 1 на овој член што се однесуваат на архивската граѓа 
на војската на Србија, на Кралството на Србите, Хрватите 
и Словенците односно на Кралството Југославија. 

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува про-
писи за начинот на заштита и користење на архивската 
граѓа од ст. 1 и 2 на овој член. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ЧИЈА РАБОТА НАСТАНУВААТ 
АРХИВСКА ГРАЃА И РЕГИСТРАТУРСКИ МАТЕРИ-

ЈАЛ 

Член 13 
Сојузните органи и организации во чија работа на-

стануваат архивска граѓа и регистратурски материјал се 
должни со таа архивска граѓа и регистратурски материјал 
да постапуваат со посебно внимание и да се придржуваат 
кон мерките утврдени со овој закон. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член сојуз-
ните органи и организации во чија работа настануваат ар-
хивска граѓа и регистратурски материјал се должни: 

1) да го обележуваат и датираат регистратурскиот 
материјал и да водат евиденција за него; 

2) да го класифицираат регистратурскиот материјал 
и да вршат текушто архивирање на тој материјал; 

3) да го чуваат регистратурскиот материјал во среде-
на и безбедна состојба; 

4) да ја одбираат архивската граѓа и да го излачуваат 
безвредниот регистратурски материјал; 

5) да ја попишуваат и опишуваат архивската граѓа и 
регистратурскиот материјал; 

6) да ја чуваат архивската граѓа од оштетување, ис-
чезнување и уништување до предавањето на Архивот на 
Југославија; 

7) да му даваат податоци и информации на Архивот 
на Југославија заради информирање за архивската граѓа; 

8) да му ја предаат архивската граѓа на Архивот на 
Југославија по истекот на рокот утврден во член 36 од 
овој закон. 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции ги вршат работите од став 2 точ. 1, 2 и 5 на овој член 
на начинот утврден со прописот со кој се уредува канцела-
риското работење на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, а другите сојузни органи и органи-
зации на начинот утврден со нивниот општ акт. 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции ги вршат работите од став 2 точ. 3, 4, 6, 7 и 8 на овој 
член на начинот што ќе го пропише функционерот кој ра-
ководи со Архивот на Југославија, а другите СОЈУЗНИ орга-
ни и организации - на начинот утврден со нивниот општ 
акт, во согласност со овој закон. 

Сојузните органи и организации се должни за потре-
бите на водењето евиденција на Архивот на Југославија да 
доставуваат податоци за сите промени на состојбата на 
архивската граѓа и на регистратурскиот материјал со кои 
располагаат. 

Архивот на Југославија им дава стручна помош на 
сојузните органи односно организации во вршењето на 
работите од став 2 точ. 3, 4, 6, 7 и 8 на овој член. 

Член 14 
Сојузните органи односно организации ја одбираат 

архивската граѓа од регистратурскиот материјал што на-
станал во нивната работа врз основа на листата на катего-
рии на регистратурскиот материјал со рокови за чување. 

Листата на категории на ргистратурскиот материјал 
со рокови за чување ја утврдува сојузниот орган односно 
организација во чија работа тој материјал настанал или 
кај која се наоѓа. На категориите на регистратурскиот ма-
теријал од таа листа што треба траЈно да се чува (архив-
ска граѓа) согласност дава Архивот на Југославија. 

Член 15 
Одбирање на архивската граѓа и излачување на без-

вредниот регистратурски материјал врши СОЈУЗНИОТ орган 
односно организација кај која се наоѓа таа граѓа, по исте-
кот на роковите од кои одделни категории регистратурски 
материјал мораат да се чуваат, согласно со листата на ка-
тегории на регистратурскиот материјал со рокови за чува-
ње од член 14 на овој закон. 

Сојузниот орган односно организација е должна да 
го излачи безвредниот регистратурски материјал од став 1 
на овој член најдоцна во рок од една година од денот на 
истекот на рокот за чување утврден со листата на катего-
рии на реситратурскиот материјал со рокови за чување од 
член 14 на овој закон. 
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Член 16 
Сојузниот орган односно организација ја одбира ар-

хивската граѓа на тој начин што од регистратурскиот ма-
теријал ги излачува деловите што не се од значење за те-
куштата работа, за науката, културата и за други општес-
твени потреби. 

За излачените делови регистратурски материјал со-
јузниот орган односно организација составува записник. 

Излачените делови регистратурски материјал не 
можат да се отуѓат ни уништат додека Архивот на Југос-
лавија со проверка не утврди дали во тој материјал се нао-
ѓа и материјал кој претставува архивска граѓа. 

Член 17 
Средената, одбраната и попишаната архивска граѓа 

му се предава на Архивот на Југославија на начинот и во 
рокот што со спогодба ќе го утврдат имателот на архив-
ската граѓа и Архивот на Југославија, во согласност со 
член 36 од овој закон. 

Член 18 
Се овластува Сојузниот извршен совет да го пропи-

ше начинот на канцелариското работење во сојузните ор-
гани на управата и сојузните органицазии. 

Прописот за канцелариското работење на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации од став 1 
на овој член се однесува и на канцелариското работење на 
другите сојузни органи и организации од чл. 1 и 2 на овој 
закон, ако со други прописи и општи акти канцелариското 
работење на тие органи и организации не е поинаку уреде-
но. 

Надзор над спроведувањето на прописот од став 1 на 
овој член врши сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на организацијата на сојузната управа. 

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА АРХИВОТ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 19 
Архивот на Југославија, во остварувањето на правата 

и должностите од член 9 на овој закон, ги врши особено 
следните работи: 

1) води евиденција за регистратурскиот материјал и 
архивската граѓа што се наоѓаат кај имателите; 

2) ги презема од имателите и ги чува архивската гра-
ѓа и регистратурскиот материјал; 

3) ја комплетира архивската граѓа добиена на пода-
рок, со завештание или со откуп; 

4) ја одбира и средува архивската граѓа и изработува 
информативни средства за архивската граѓа; 

5) дава податоци и информации за архивската граѓа, 
обезбедува услови за информирање и ја дава архивската 
граѓа на користење; 

6) обезбедува техничка заштита на архивската граѓа; 
7) објавува архивска граѓа, информативни средства за 

архивската граѓа и други публикации со кои се унапредува 
користењето на архивската граѓа; 

8) излага архивска граѓа, организира предавања и 
други форми на културно-образовна дејност; 

9) истражува и снима архивска граѓа во земјата и во 
странство заради нејзино комплетирање; 

10) утврдува единствени стандарди и методологија за 
обработката на архивската граѓа и информирањето за ар-
хивската граѓа. 

Работите од став 1 на овој член ги вршат и органите 
и организациите од чл. 11 и 12 на овој закон, во рамките 
на правата и должностите што ги имаат според одредбите 
на овој закон. 

Член 20 
Архивот на Југославија, покрај работите од член 19 

на овој закон, ги врши и следните работи; 
1) води централен каталог на фондовите и збирките 

на Архивот на Југославија и на органите и организациите 
од чл. 11 и 12 на овој закон; 

2) ја следи општата состојба на регистратурскиот ма-
теријал и архивската граѓа и предлага мерки за заштита; 

3) води евиденција за снимената и собраната архив-
ска граѓа од странски архиви што се однесува на историја-
та на народите и народностите на Југославија; 

4) собира публикации и основни информативни сред-
ства на органите и организациите од чл. 11 и 12 на ОВОЈ за-
кон, на републичките и покраинските архиви, како и на 
странски архиви и води за тоа соодветни евиденции; 

5) организира стручно усовршување и оспособување 
на работниците што работат на канцелариските работи 
кои се однесуваат на архивската граѓа и регистратурскиот 
материјал во сојузните органи односно организации и да-
ва стручна помош во врска со тоа; 

6) ги организира и води работите што се од интерес 
за архивските служби во републиките и во автономните 
покраини за кои се договори со републичките и покраин-
ските архиви и ги застапува кога тие ќе го овластат за тоа. 

Член 21 
Архивот на Југославија врши надзор над работата на 

сојузните органи и организации во поглед на вршењето на 
работите од член 13 точ. 3,4, 6, и 8 на овој закон. 

Ако Архивот на Југославија во вршењето надзор ут-
врди дека органите и организациите од став 1 на овој член 
не постапуваат во согласност со член 13 од овој закон, ќе 
ги предупреди тој орган односно организација за уочените 
неправилности и ќе преземе мерки за отстранување на тие 
неправилности (член 23 од ОВОЈ закон). 

Член 22 
За извршениот надзор од член 21 на овој закон се сос-

тавува записник. Во записникот се внесуваат податоци за 
најдената состојба на регистратурскиот материјал и ар-
хивската граѓа, се констатираат неправилностите и се ут-
врдуваат роковите во кои тие неправилности мораат да се 
отстранат. 

Записникот од став 1 на овој член им се доставува на 
сојузниот орган односно организација во кои е извршен 
преглед на регистратурскиот материјал односно на архив-
ската граѓа. 

Член 23 
Сојузниот орган односно организација во кои е из-

вршен прегледот од член 21 на овој закон се должни, во 
рокот утврден со записникот, да ги преземат мерките по-
требни за отстранување на утврдените неправилности, ка-
ко и за преземените мерки да го известат Архивот на Ју-
гославија. 

Ако сојузниот орган или сојузната организација не 
постапи според одредбите од став 1 на овој член, Архивот 
на Југославија за тоа ќе го извести Сојузниот извршен со-
вет, а ако е во прашање друг сојузен орган односно орга-
низација од чл. 2 и 3 на овој закон - неговиот орган на уп-
равување односно друг надлежен орган. 

Член 24 
Ако Архивот на Југославија во вршењето надзор ут-

врди дека во поглед на заштитата на архивската граѓа и 
регистратурскиот материјал е сторено кривично дело или 
прекршок, должен е да поднесе пријава заради поведување 
кривична односно прекршочна постапка против одговор-
ното лице во сојузниот орган односно организација. 

Член 25 
Работите на надзор од член 21 на овој закон можат да 

ги вршат работниците што се стручно оспособени за 
вршење работи на заштита на архивската граѓа. 

Функционерот кој раководи со Архивот на Југослави-
ја му издава легитимација на работникот што врши над-
зор. 

Член 26 
Сојузните органи и организации се должни на работ-

никот овластен за вршење надзор од член 21 на овој закон 
да му овозможат непречено вршење на тој надзор и да му 
ги дадат потребните податоци што се од значење за врше-
ње на наведениот надзор. 
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Член 27 
Ако при предавањето на архивската граѓа се утврди 

дека таа не е средена, одбрана или попишана, Архивот на 
Југославија може да бара од имателот на таа граѓа да ја 
среди, одбере и попише во определен рок. 

Архивот на Југославија е должен, по потреба, да му 
даде стручна помош на имателот на архивската граѓа при 
средувањето и одбирањето. 

Член 28 
Сојузниот орган односно организација што ќе пре-

стане да работи му ја предава архивската граѓа на Архи-
вот на Југославија ако не е пропишано архивската граѓа 
да ја преземе определен орган односно организација. 

Член 29 
Архивот на Југославија и органите и организациите 

од чл. 11 и 12 на овој закон ја собираат и се должни да ја 
преземат архивската граѓа настаната во работата на поли-
тички, културни, научни, јавни и други личности чии ак-
тивности се од интерес за народите и народностите на Ју-
гославија, ако таква граѓа им биде понудена како подарок, 
завештание или депозит. 

Архивот на Југославија и органите и организациите 
од чл. 11 и 12 на овој закон имаат право на првенствено 
купување на архивската граѓа настаната во работата на 
политички, културни, научни, јавни и други личности чии 
активности се од интерес за народите и народностите на 
Југославија ако тие личности односно лицата што распо-
лагаат со неа таа граѓа ја изложат за продажба. 

Правото на првенствено купување од став 2 на овој 
член не се однесува на архивската граѓа која им е доверена 
односно со која располагаат архивските служби во репуб-
ликите и во автономните покраини, ако тие изразат инте-
рес за купување на делови од таа граѓа. 

Архивот на Југославија и органите и организациите 
од чл. 11 и 12 на овој закон се должни во рок од 30 дена од 
денот на приемот на понудата да го известат понудувачот 
дали ја прифаќаат понудата. 

Ако Архивот на Југославија и органите и организаци-
ите од чл. 11 и 12 на овој закон не сакаат да го користат 
правото на првенствено купување односно ако до истекот 
на рокот од став 4 на ОВОЈ член не се изјаснат дека ја при-
фаќаат понудата, понудувачот може архивската граѓа да 
му ја продаде на друг купец, но не по пониска цена ниту 
под поповолни услови од условите што се наведени во по-
нудата. 

Член 30 
Работниците на Архивот на Југославија и работници-

те на органите и организациите од чл. 11 и 12 на овој за-
кон што работат на работи на заштита на архивската гра-
ѓа не можат за себе ниту за други лица да прибавуваат 
архивска граѓа. 

Член 31 
Архивот на Југославија, во вршењето на својата деј-

ност, соработува со архивите и со други организации што 
се занимаваат со исти и слични работи во земјата и во 
странство, како и со соодветни домашни, странски и меѓу-
народни стручни здруженија. 

IV. ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА АРХИВСКАТА ГРАЃА И 
РЕГИСТРАТУРСКИОТ МАТЕРИАЛ 

Член 32 
Сојузните органи и организации обезбедуваат и спро-

ведуваат посебна заштита на регистратурскиот материјал 
и архивската гараѓа за време на воена состојба или во слу-
чај на непосредна воена опасност. 

Член 33 
Сојузните органи и организации се должни со својот 

план за одбрана да утврдат мерки за навремена подготов-
ка и заштита на регистратурскиот материјал и архивската 
граѓа за време на воена состојба или во случај на непос-
редна воена опасност. 

Член 34 
Се овластува Сојузниот извршен совет да пропише 

посебни мерки на заштита на регистратурскиот материјал 
и архивската граѓа што сојузните органи и организации 
треба да ги преземат за време на воена состојба или во 
случај на непосредна воена опасност. 

V. КОРИСТЕЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА 

Член 35 
Архивската граѓа се користи за научноистражувачки, 

стручни и други потреби на работните луѓе и граѓаните, 
како и за потребите на остварувањето на функциите на фе-
дерацијата, општествено-политичките заедници, општес-
твено-политичките организации, самоуправните и други 
организации и заедници. 

Член 36 
Архивската п>аѓа станува достапна за користење, во 

смисла на член 35 од овој закон, по истекот на роковите 
што ги утврдува сојузниот орган односно организација во 
чија работа настанала таа граѓа или кај коЈа таа се наоѓа, 
со тоа што тие рокови не можат да бидат подолги од 30 
години, сметајќи од денот на настанувањето на архивска-
та граѓа. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
предлог од сојузниот орган односно организација, Сојуз-
ниот извршен совет може да определи рокови подолги од 
роковите од став 1 на овој член, по кои одделна архивска 
граѓа би станала достапна за јавноста, со тоа што тие ро-
кови не можат да бидат подолги од 50 години од денот на 
настанувањето на архивската граѓа. 

Член 37 
Условите и начинот со кои поблиску се уредува ко-

ристењето на архивската граѓа ги пропишува, со општ 
акт, сојузниот орган односно организација кај која се нао-
ѓа архивската граѓа. 

На корисникот кој не се придржува кон актот од став 
1 на овој член може да му се ускрати правото на користе-
ње на архивската граѓа. 

Член 38 
Архивската граѓа може привремено да се изнесува во 

странство само ако тоа, по претходно прибавено мислење 
од Архивот на Југославија односно од органите и органи-
зациите од чл. 11 и 12 на овој закон, го одобри Сојузниот 
извршен совет односно органот што ќе го определи тој. 

Член 39 
Странски државјани можат во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија да користат архивска гра-
ѓа ако за тоа добијат одобрение од Архивот на Југослави-
ја. 

Одобрение од став 1 на ОВОЈ член за користење на ар-
хивската граѓа на органите и организациите од чл. 11 и 12 
на овој закон издаваат тие органи и организации. 

Член 40 
За посебните услуги (изработка на фотокопии, микро-

филмови и ел.) што се вршат по барање на корисникот, ко-
рисникот е должен на Архивот на Југославија односно на 
органите и организациите од чл. 11 и 12 на овој закон да 
им ги надомести трошоците. 

Член 41 
Архивот на Југославија и органите и организациите 

од чл. И и 12 на овој закон, по барање на граѓаните, се 
должни да издаваат уверенија и други исправи за фактите 
што се содржани во архивската граѓа што ја чуваат, а се 
однесуваат на нивнита права од работен однос во соглас-
ност со одредбите на Законот за општата управна постап-
ка. 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 - Страна 335 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Кривични дела 

Член 42 
Службено лице кое ќе присвои, прикрие, во поголема 

мера ќе оштети, уништи или на друг начин ќе стори не-
употреблив регистратурски материјал или архивска граѓа 
или ќе изнесе во странство без претходно одобрение од 
надлежниот орган или ќе му овозможи на друг тоа да го 
стори, ќе се казни за кривично дело со затвор од три месе-
ца од пет години. 

Во особено тежок случај на делото од став 1 на овој 
член, сторителот ќе се казни со затвор од една година до 
осум години. 

2. Прекршоци 

Член 43 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок општествено-политичка организација, 
установа која врши работи од интерес за остварувањето 
на функциите на федерацијата, заедница основана со соју-
зен закон, општествена организација и здружение на гра-
ѓани, самоуправна организација и заедница или друго 
правно лице: 

1) ако регистратурскиот материјал не го обележува 
или не го датира или за него не води евиденција или не го 
класифицира или не врши текушто архивирање на тој ма-
теријал или не го попишува и опишува на начинот ут-
врден со прописот со кој се уредува канцелариското рабо-
тење на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации односно со општ акт на други сојузни органи и 
организации (член 13 став 2 точ. 1, 2 и 5 и став 3); 

2) ако регистратурскиот материјал не го чува во сре-
дена и безбедна состојба или не ја одбира архивската гра-
ѓа и не го излачува оезврдениот регистратурски матери-
јал, или архивската граѓа не ја чува од оштетување, исчез-
нување или уништување до предавањето на Архивот на 
Југославија, или не му даде податоци или информации на 
Архивот на Југославија или не му ја предаде архивската 
граѓа на Архивот на Југославија по истекот на рокот ут-
врден во член 36 од овој закон (член 13 став 2 точ. 3, 6, 7 и 
Ѕ); 

3) ако на Архивот на Југославија не му достави пода-
тоци за сите промени на состојбата на регистратурскиот 
материјал и архивската граѓа со кои располага (член 13 
став 5); 

4) ако на работникот на Архивот на Југославија ов-
ластен за вршење надзор не му овозможи непречено врше-
ње надзор или не му даде податоци што се од значење за 
вршењето на тој надзор (член 26); 

5) ако во рок од две години од денот на влегувањето 
во сила на ОВОЈ закон органите и организациите кај кои се 
наоѓа архивската граѓа не ја предадат таа граѓа на Архи-
вот на Југославија односно на органите и организациите 
што, според одредбите на овој закон ја штитат (член 47 
став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во општествено-политичка-
та организација, во установата што врши работи од инте-
рес за остварувањето на функциите на федерацијата, во за-
едницата основана со сојузен закон, во општествената ор-
ганизација и здружението на граѓаните, во самоуправната 
организација и заедница или во друго правно лице со па-
рична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 44 
За дејствијата од член 43 став 1 на овој закон ќе се 

казни за прекршок и одговорното лице во сојузниот орган 
на управата или во сојузната организација со парична каз-
на од 10.000 до 100.000 динари. 

За дејствијата од член 43 став 1 точка 5 ќе се казни за 
прекршок и поединец кај кого се наоѓа архивска граѓа 
што, според одредбите на овој закон, ја штити Архивот на 
Југославија односно органите и организациите од чл. 11 и 
12 на овој закон, ако не ја предаде во рок од две години од 
денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон. 

Член 45 
Прекршочната постапка за прекршоците од овој за-

кон ја води во прв степен сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на организацијата на сојузната управа. 

По жалбата против решение на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на организацијата на сојуз-
ната управа решава Сојузниот совет за прекршоци. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Во согласност со надлежностите утврдени со овој за-

кон, ќе се изврши разграничување и примопредавање на 
архивската граѓа помеѓу Архивот на Југославија и органи-
те и организациите од чл. 11 и 12 на овој закон, во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 47 
Органите, организациите и поединците кај кои се на-

оѓа архивска граѓа што, според одредбите на овој закон, ја 
штити Архивот на Југославија односно органите и орга-
низациите од чл. 11 и 12 на овој закон, се должни да им ја 
предадат во рок од две години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Архивот на Југославија и органите и организациите 
од чл. 11 и 12 на овој закон се должни да им ја предадат на 
надлежните републички и покраински архивски служби 
архивската граѓа со која располагаат, а која во смисла на 
член 4 од овој закон не спаѓа во архивска граѓа, и тоа во 
рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Архивската граѓа на единиците на Народноослободи-
телната војска и Партизанските одреди на Југославија и 
архивската граѓа од воена природа што потекнува од с е -
наторите и нивните соработници од Втората светска војна 
што на денот на влегувањето во сила на овој закон е ре-
гистрирана во архивите и во други установи и организа-
ции во републиките и во автономните покраини, имаат 
право да ја задржат тие архиви, установи и организации. 

Архивот на Југославија односно органите и органи-
зациите од чл. 11 и 12 на овој закон ќе им издадат на орга-
ните, организациите и поединците од став 1 на овој член, 
по нивно барање, фотокопија на таа архивска граѓа. 

Член 48 
Во согласност со одредбите на овој закон, сојузните 

органи односно организации што поседуваат архивска 
граѓа или снимки на архивска граѓа што е купена или сни-
мена со средства од буџетот на федерацијата, се должни 
во рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да му ја предадат на Архивот на Југославија од-
носно на органите и организациите од чл. 11 и 12 на овој 
закон. 

Член 49 
Листата на категории на регистратурскиот матери-

јал со роковите за чување од член 14 на овој закон, сојуз-
ните органи односно организации ќе ја донесат во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 50 
Прописот од член 34 на овој закон Сојузниот из-

вршен совет ќе го донесе во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 51 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Архивот на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73 и 18/76). 

Член 52 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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155а. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со чл. 7, 12 и 18 од Законот за Сојузниот суд, Собранието 
на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, 
на седницата на Сојузниот собор од 26 февруари 1986 го-
дина и на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 6 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 

СОЈУЗНИОТ СУД 

I 
Се разрешува од должноста судија на Сојузниот суд 

м-р Иван Беле, на лично барање. 

II 
За судија на Сојузниот суд се избира м-р Штефан 

Хорват, заменик на сојузниот јавен обвинител. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 723 
6 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 
републиките д-р Миодраг Трифуновић, е. р. 

и покраините, 
Методи Антов, е. р. 

156. 
Врз основа на член 4 точка 8 од Законот за мерките за 

ограничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со 
надлежните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН РОК ВО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО КОРИСТАТ УСЛУГИ НА 
ПРЕВОЗ НА СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИЦА СЕ ДОЛЖНИ 

ДА ВРШАТ РАСТОВАР ОДНОСНО НАТОВАР НА 
СТОКИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и други корисници 

што користат, во свое име и за своја сметка или во свое 
име и за туѓа сметка, услуги на превоз на стоки со желез-
ница се должни да извршат растовар, односно натовар на 
стоки во рок од шест часови од моментот кога го примиле 
известувањето дека превозното средство им е ставено на 
располагање на растоварното, односно на натоварното 
место. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ро-
кот на растовар, односно натовар на стоки изнесува десет 
часови од моментот на приемот на известувањето од тој 
став за комплетни маршрутни возови, за специјални прат-
ки и стоки врз чија состојба влијаеле временските услови, 
така што поради тоа е отежнат нивниот растовар, однос-
но натовар. 

Превезувањето за потребите на вооружените сили: 
вооружување, муниција и минскоексплозивни материи, ка-
ко и други специфични товари кои по своите габарити, 
составот, осетливоста и сложеноста на системот, бараат 

изведување на посебни работи и преземање на сложени 
мерки на сигурност и безбедност при растоварот, односно 
натоварот, не подлежат на временското ограничување од 
став 1 на овој член. Роковите за растовар, односно нато-
вар на стоките од овој став, согласно ги регулираат над-
лежните воени органи и органите на железницата - стани-
ците за растовар, односно натовар. 

Член 2 
Железничката транспорта организација на чие под-

рачје се врши растовар, односно натовар на стоки, должна 
е, најдоцна шест часови пред моментот предвиден за вта-
сување на комплетниот маршрутен воз на растоварното, 
односно натоварното место, да ја извести организацијата 
на здружен труд, односно другиот корисник од член 1 на 
оваа уредба за предвидениот момент на втасувањето на 
таков воз. 

Железничката транспортна организација на чие под-
рачје ќе се изврши растовар, односно натовар на поеди-
нечни колски пратки должна е, најдоцна два часа од мо-
ментот на нивното испраќање од последната ранжирна 
или распоредна станица, односно од испратната станица 
ако таа била поблиска, да ја извести организацијата на 
здружен труд, односно другиот корисник од член 1 на оваа 
уредба за предвидениот момент на втасувањето на такви 
пратки. 

Железничката транспортна организација на чие под-
рачје се наоѓа лука, пристаниште или стоковно-транспор-
тен центар во кој се врши растовар, односно натовар на 
стоки е должна да изврши извлекување на вагонот од ин-
дустриските колосеци во дуката, пристаништето, односно 
од стоковно-транспортниот центар во рок од четири часа 
од моментот на приемот на известувањето дека е извршен 
растовар, односно натовар на стоки. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ро-
кот од тој став не се однесува на вагоните од кои се расто-
варени стоките, а по барање на другиот корисник, предви-
дени се за повторен натовар стоки во текот на истиот или 
наредниот ден. 

Член 3 
Организациите на здружен труд и други корисници 

од член 1 на оваа уредба се должни своето работење да го 
организираат така што во секое време, па и во сабота, не-
дела и во деновите на државни празници, да можат да при-
мат известување од железничката транспортна организа-
ција за предвидениот момент на втасување на пратката. 

Член 4 
За неизвршениот растовар, односно натовар на сто-

ките во рокот од член 1 на оваа уредба, железничката 
транспортна организација е должна да го извести, во рок 
од 24 часа од моментот на истекот на рокот од тој член, 
органот надлежен за работи на пазарната инспекција во 
републиката, односно во автономната покраина за секое 
растоварно, односно натоварио место на нејзиното под-
рачје. 

Член 5 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здружен труд 
или друг корисник од член 1 на оваа уредба: 

1) ако не изврши растовар, односно натовар на стоки 
во рок од шест часови од моментот кога го примило из-
вестувањето дека превозно средство му е ставено на рас-
полагање, односно во рок од 10 часови од моментот кога 
го примило известувањето дека му е ставен на располага-
ње комплетен маршрутен воз, специјална пратка или сто-
ки врз чија состојба влијаеле временските услови (член 1); 

2) ако не го организира своето работење така што во 
секое време да може да прими известување од железничка-
та транспортна организација за моментот на втасувањето 
на пратката (член 3). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд, односно 
кај другиот корисник од член 1 на оваа уредба. 
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Член 6 
Со парична казна од 4.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок железничка транспорта организација: 
1) ако не ја извести организацијата на здружен труд 

или друг корисник од член 1 на оваа уредба, најдоцна на 
шест часови пред моментот предвиден за втасување на 
комплетниот маршрутен воз на растоварното, односно 
наговарното место односно најдоцна во рок од два часа 
од моментот на испраќањето на поединечни колски прат-
ки од последната ранжирна или распоредна станица, од-
носно од испратната станица ако таа била поблиска (член 
2 ст. 1 и 2). 

2) ако не изврши извлекување на вагонот од индус-
триските колосеци во дуката, пристаништето или во сто-
ковно-транспортниот центар во рок од четири часа од мо-
ментот на приемот на известувањето дека е извршен рас-
товар односно натовар на стоки, ако со оваа уредба не е 
поинаку определено (член 2 став 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 200 до 5.000 динари и одговорното лице 
во железничката транспортна организација. 

Член 7 
Со парична казна од 8.000 до 100.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок железничка транспортна организација ко-
ја во рок од 24 часа од моментот на истекот на рокот од 
член 1 на оваа уредба не го извести органот надлежен за 
работи на пазарната инспекција во републиката, односно 
во автономната покраина за неизвршениот растовар, од-
носно натовар на стоки (член 4). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 500 до 10.000 динари и одговорното лице 
во железничката транспортна организација. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 32 
13 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

157. 
Врз основа на член 77 точка 5 и член 202 став 3 од За-

конот за општонародната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИ-
ЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗРА-

БОТКА НА ПЛАНОВИ НА ОДБРАНАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат основите на един-

ствената методологија и единствените показатели за под-
готвување, изработка, усогласување, донесување, следење 
и ажурирање на плановите на одбраната на основните и 
на други организации на здружен труд, на месните заедни-
ци и на други самоуправни организации и заедници (во на-
тамошниот текст: самоуправни организации и заедници), 
на општествено-политичките и на други општествени ор-
ганизации и општествено-политички заедници. 

2. Со плановите на одбраната самоуправните органи-
зации и заедници, општествено-политичките и други оп-
штествени организации и општествено политички заедни-
ци (во натамошниот текст: субјекти на планирањето) обез-
бедуваат организиран премин на општеството од мирно-

временски услови на услови на воена состојба, меѓусебни 
потрајни врски и односи, како и најважни услови за рабо-
та во војна. 

Со плановите на одбраната се обезбедуваат основите 
за планирање на развојот на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита во рамките на општествени-
те планови на општествено-политичките заедници и пла-
новите на развојот на самоуправните организации и заед-
ници. 

Плановите на одбраната се засноваат врз распо-
ложивите човечки и материјални можности во времето на 
изработката на плановите и врз процените на условите за 
ангажирање на субјектите на планирањето во војна. Пла-
новите на одбраната во основ ги содржат задачите, орга-
низацијата, силата, средствата, мерките и постапките за 
одбрана, работата и други одбранбени активности во слу-
чај на непосредна воена опасност и војна. 

3. Плановите за употреба на вооружените сили, како 
посебни делови на плановите на одбраната, се изработува-
ат според посебни прописи што ги донесува сојузниот сек-
ретар за народна одбрана врз основа на член 96 став 2 од 
Законот за општонародната одбрана, а искажувањето на 
потребите од материјално и друго обезбедување на воо-
ружените сили во војна се уредува со оваа одлука. 

II. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПЛАНОТ НА ОДБРА-
НАТА 

4. Планот на одбраната на самоуправната организа-
ција и заедница (освен месната заедница) во основа 
содржи документи што се однесуваат на: 

1) мерките на приправност; 
2) мобилизацијата; 
3) функционирањето во војна; 
4) употребата на територијалната одбрана; 
5) употребата на цивилната заштита; 
6) мерките за безбедност и самозаштита; 
7) изводот од планот за врски и планот за набљудува-

ње и известување на општествено-политичката заедница. 
5. Планот на одбраната на месната заедница во осно-

ва содржи документи што се однесуваат на: 
1) мерките на приправност; 
2) мобилизацијата; 
3) задачите, организацијата и функционирањето на 

месната заедница во војна; 
4) употребата на територијалната одбрана; 
5) употребата на цивилната заштита; 
6) мерките за безбедност и самозаштита; 
7) изводот од планот за врски и планот за набљудува-

ње и известување на општествено-политичките заедници. 
6. Планот на одбраната на општествено-политичката 

заедница (освен федерацијата) содржи основни документи 
што се однесуваат на: 

1) мерките на приправност; 
2) мобилизацијата; 
3) функционирањето на стопанството и општествени-

те дејности во војна; 
4) употребата на територијалната одбрана; 
5) употребата на цивилната заштита; 
6) функционирањето на системот за набљудување и 

известување; 
7) врските за потребите на раководењето и мерките 

на криптозаштита; 
8) мерките на безбедност и самозаштита. 
7. Планот на одбраната на федерацијата содржи ос-

новни документи што се однесуваат на: 
1) мерките на приправност; 
2) мобилизацијата; 
3) употребата на вооружените сили на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија; 
4) функционирањето на стопанството и општествени-

те дејности од заеднички интерес за одбраната на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

5) функционирањето на системот за набљудување и 
известување; 

6) врските за потребите на раководењето и мерките 
на криптозаштита; 

7) мерките за безбедност и самозаштита. 
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8. Плановите на одбраната на органите и организаци-
ите на општествено-политичките заедници во основа 
содржат документи што се однесуваат на: 

1) мерките на приправност; 
2) мобилизацијата; 
3) организацијата и дејствувањето на органите и ор-

ганизациите во војна; 
4) функционирањето на дејностите за кои се основа-

ни; 
5) употребата на цивилната заштита; 
6) врските за потребите на раководењето и мерките 

на криптозаштита; 
7) мерките за безбедност и самозаштита. 
9. Органите на општествено-политичките и други оп-

штествени организации на ниво на општествено-политич-
ките заедници изготвуваат свои планови на одбраната, 
што ги усогласуваат меѓусебно и со плановите на одбра-
ната на општествено-политичките заедници. 

Општствено-политичките и други општествени орга-
низции во органите, организациите и заедниците не изра-
ботуваат посебни планови на одбраната, туку нивните за-
дачи се утврдуваат во планот на одбраната на органите, 
организациите и заедниците во чиј состав дејствуваат. 

10. Субјектите на планирањето што врз основа на акт 
од надлежниот орган за време на воена состојба престану-
ваат да работат, изготвуваат планови на одбрана кои во 
основа содржат: 

П мерки на приправност; 
2) акт за престанување на работата; 
3) преглед на воениот распоред на работниците во во-

оружените сили и други организации и заедници, како и 
преглед на работниците што немаат распоред по воена, 
работна или друга обврска; 

4) преглед на мерките, постапките и распоредување-
то на средствата на трудот, залихите на готови произво-
ди, суровините и репродукциониот материјал, подвижни-
от и неподвижниот општествен имот и другите средства, 
мерките и постапките за предавање на архивата, како и на 
технично-технолошката и друга документација. 

III. ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОТ НА ОДБРАНАТА 
11. На постапката за изработка на планот на одбрана-

та и претходи донесување на програма за работа и изра-
ботка на процена на воено-политичките, економските и 
други услови. 

1. Програма за работа 

12. Заради обезбедување квалитетна и навремена из-
работка и ажурирање на плановите на одбраната, субјек-
тите на планирањето донесуваат програми за работа за 
изработка на планови на одбраната во кои ги утврдуваат 
активностите, носителите на работите и роковите за под-
готвување, изработка и донесување на плановите на од-
браната. 

Органите на управувањето на самоуправните органи-
зации и заедници ги утврдуваат програмите за работа за 
подготвување, изработка и донесување на плановите на 
одбраната врз основа на програмата за работа за подгот-
вување, изработка и донесување на плановите на одбрана-
та на надлежната општествено-политичка заедница. 

2. Изработка на процената 
13. Процената на воено-политичките, економските и 

други услови ги опфаќа сите елементи на планот на одбра-
ната на ниво на општествено-политичките заедници, а 
особено оцената на воените опасности, можните видови 
на агресија и дејствување на агресорот, состојбата во која 
општествено-политичката заедница би можела да се најде 
во случај на агресија, основните принципи и ангажирање-
то на силите и средствата во општонародната одбранбена 
војна, територијалните и други специфичности и нивното 
влијание врз одбраната од агресорот, како и условите за 
функционирање на општествено-политичкиот и економ-
скиот систем во војна. 

Процената на воено-политичките, економските и дру-
ги услови во случај на агресија се заснова врз: 

1) единствената примена на концепциските и доктри-
нарните начела во водење на општонародна одбранбена 
војна; 

2) единственото сфаќање на военополитичката ситуа-
ција и задачите што произлегуваат од неа за субјектите на 
планирањето; 

3) процената на целите, силите и можностите на агре-
сорот и на можните борбени и други дејства во војна, како 
и на последиците што се очекуваат; 

4) познавањето на сопствените човечки и материјал-
ни потенцијали и можностите за нивната најцелесообраз-
на употреба во конкретни временски и просторни услови. 

Процената на военополитичките, економските и дру-
ги услови во случај на агресија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, со потребните заклучоци и 
насочувања кон тежишните прашања од значење за фун-
кционирањето на субјектите на општонародна одбрана, се 
состои од два дела. Првиот дел се однесува на процената 
на военополитичките и други услови во случај на агресија 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
тој дел го подготвува Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. Вториот дел се однесува на процената на еко-
номските услови во случај на агресија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, со тежиште на пра-
шањата од значење за функционирањето на стопанството 
и општествените дејности во војна тој дел го подготвува 
сојузниот орган надлежен за работи на општественото 
планирање во соработка со соодветните сојузни органи на 
управата и сојузни организации. 

По усвојувањето на процената како единствен доку-
мент, изводи им се доставуваат на републиките и авто-
номните покраини, на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации и на другите органи и организации 
на ниво на федерацијата. 

Надлежниот орган на републиката односно над-
лежниот орган на автономната покраина изработува про-
цена за својата територија и изводи од таа процена им до-
ставува на соодветните органи на управата на република-
та односно автономната покраина, на општините, и на 
градските и на меѓуопштинските заедници. 

Општината изработува сопствена процена и изводи 
од таа процена им доставува на субјектите на планирање-
то на својата територија. 

Процената на општествено-политичката заедница ја 
усвојуваат надлежните органи на општествено-политичка-
та заедница. 

Органот на управата, врз основа на процената на оп-
штествено-политичката заедница, изработува процена на 
условите во областа за која е формиран и соодветни изво-
ди им доставува на надлежните органи на потесните оп-
штествено-политички заедници, односно на основните 
субјекти на планирањето. 

14. При изработката на процената на условите за 
функционирање во војна, самоуправните организации и 
заедници и општините, треба да поаѓаат од тоа дека 
можат да се најдат во три основни ситуации: да се из-
ложени на удири од воздух и на можни субверзивно-дивер-
зантски дејства; непосредно да се загрозени од дејствата 
на агресорот од земја, море и воздух и да се наоѓаат на те-
риторија привремено заземана од страна на агресорот. 

Во рамките на наведените дејства на агресорот, по-
следиците можат да имаат различен интензитет и траење, 
а функционирањето на самоуправните организации и за-
едници и на општините во однос на степенот на ангажира-
њето на сопствените сили и средства, во основа, може да 
се сведе на три различни ситуации, и тоа: 

1) луѓето и средствата ќе бидат во најголем дел ан-
гажирани во извршувањето на задачите на основната деј-
ност (производство, вршење услиги односно други актив-
ности); 

2) ќе се обезбедува претежно одбрана и заштита, от-
странување на последиците од воените дејства или пре-
местување на капацитетите и луѓето и организирање на 
основната дејност; 

3) функционирањето ќе се приспособува кон битно 
изменетите и специфични услови, во-согласност со потре-
бите на вооружената борба и на другите видови отпор на 
агресорот на привремено заземената територија. 
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Имајќи ја предвид наведената ситуација, самоуправ-
ните организации и заедници и општините ги согледуваат 
своите можности и задачи и ги насочуваат подготовките 
за изработка на своите планови. 

Субјектите на планирањето во плановите на одбрана-
та ги искажуваат материјалните и финансиските показате-
ли за ситуација под 1, од став 2 на оваа точка, во начело за 
првите 90 дена на војната, а за ситуацијата под 2 и 3 - мер-
ки и активности се планираат во согласност со процената. 

За дејностите чиј циклус на производство е сезонски 
(земјоделство и ел.) или значително подолг (бродоградба 
и ел.), субјектите на планирањето, елементите на произ-
водството ги изработуваат за целиот циклус, а соодветни-
те материјални и финансиски показатели за три месеци, 
врз основа на годишниот просек. 

3. Мерки на приправност 
15. Сите носители на изработката на планот на од-

браната се должни, во согласност со Насоките на Претсе-
дателството на СФРЈ за мерките на приправност во случај 
на непосредна воена опасност и на други вонредни прили-
ки, како и со прописите за постапката и начинот на прене-
сување на наредените мерки на приправност, што ги доне-
сува извршниот орган на собранието на општествено-по-
литичката заедница, во документите за мерките на при-
правност конкретно да ја разработат постапката за прием 
на наредбите и начинот на спроведување на мерките на 
приправност кои напосредно се однесуваат на нив, да ги 
определат извршителите на одделни мерки и да изработат 
соодветни прилози и да подготват потребни акти со кои се 
обезбедува брзо и ефикасно извршување на наредените 
мерки. 

4. Мобилизација 
6. Мерките за мобилизација, во согласност со Осно-

вите на единствениот систем на мобилизација во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, ги сочину-
ваат документите со кои се разработени дејствијата, по-
стапките и раководењето во текот на мобилизацијата, оп-
ределените сили и средства и приоритетните задачи спо-
ред местото, времето и начинот на извршувањето. 

5. Функционирање на стопанството и на општествените деј-
ности 

17. Самоуправните организации и заедници (освен 
месните заедници) во делот од планот на одбраната кој се 
однесува на нивното функционирање во војна, ги утврду-
ваат: 

1) производството, услугите и другите активности со 
обезбедени материјални, финансиски и други услови за ни-
вната реализација; 

2) воената организација и систематизација; 
3) изместувањето и онеспособувањето на капацитети-

те и изместувањето на стоковните фондови. 
18. Месната заедница во делот од планот на одбрана-

та кој се однесува на нејзините задачи, организација и фун-
кционирање во војна, ги утврдува: 

1) основните задачи, организацијата, мерките и по-
стапките што особено се однесуваат на обезбедувањето на 
комуналните, здравствените и другите напосредни потре-
би на граѓаните во војна од надлежност на месната заед-
ница, како и обврските утврдени со планот на одбраната 
на општината; 

2) воената организација на органот на месната заед-
ница. 

19. Општествено-политичката заедница (општината, 
градската и регионалната заедница, републиката и авто-
номната покраина), согласно со своите уставни и законски 
права и должности во делот од планот на одбраната, кој 
се однесува на функционирањето на стопанството и на оп-
штествените дејности во војна, ги разработува: 

1) основните цели и задачи на стопанството и на оп-
штествените дејности во обезбедувањето на потребите на 
одбраната; 

2) основните елементи на производството, услугите и 
другите активности, како и нивната распределба по наме-
ните; 

3) основните елементи на активностите на општес-
твените дејности и намената на нивните услуги во војна, 
по видовите на дејности и нивните специфичности; 

4) ангажирањето за работа на способното население; 
5) основите на политиката на инвестирање во војна; 
6) обезбедувањето на финансиските средства неоп-

ходни за финансирање на функциите и задачите на оп-
штествено-политичката заедница; 

7) насоките и рамките за донесување на економски и 
организациони мерки со кои се обезбедува остварување на 
плановите кои се однесуваат на функционирањето на сто-
панството и општествените дејности во војна. 

Субјектите на планирањето од став 1 на оваа точка 
во своите планови на функционирањето на стопанството и 
на општествените дејности во војна, покрај задачите и 
мерките што се однесуваат на општествениот сектор на 
стопанството, ги планираат задачите и мерките за индиви-
дуалниот сектор на стопанството (земјоделство, занаетчи-
ство, домашни ракотворби и др.). 

Општината изработува дел од планот на месните за-
едници за задачите и обврските што ги пренесува во над-
лежност на месните заедници. 

20. Делот од планот на одбраната на федерацијата 
кој се однесува на функционирањето на стопанските и оп-
штествените дејности од заеднички интерес за одбраната 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
содржи: 

1) заеднички интереси и цели за одбраната на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

2) обезбедување на Југословенската народна армија 
со материјални средства (без вооружување и воена опре-
ма), како и здравствени, сообраќајни, ремонтни и други 
услуги; 

3) начин на обезбедување на материјалните средства 
и услуги од заеднички интерес за Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, како што се стратегиски су-
ровини и репродукциони материјали, неопходните потеби 
на населението (утврдување на структурата на рационира-
на потрошувачка, посебно на основните прехранбени про-
изводи, основна здравствена и социјална заштита); 

4) обем, структура и регионална насоченост на уво-
зот и извозот во согласност со платнобилансната ситуаци-
ја на земјата и со другите можности во воени услови; 

5) обезбедување на финансиски средства за финанси-
рање на функциите и задачите на федерацијата; 

6) обврски на федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини, односно на самоуправните организации и 
заедници што се утврдени со закон, договор, самоуправна 
спогодба односно договор во врска со содржината на пла-
новите што се однесуваат на функционирањето на стопан-
ството и на општествените дејности во војна; 

7) насоки и рамки за донесување на мерки и презема-
ње акции од заеднички интерес што се однесуваат на про-
изводството и услугите; прераспределба на доходот, на 
личните доходи, обезбедување на инвестиции; вработува-
ње и прераспределба на кадри; даночна, заедничка емиси-
она, парична, кредитна и девизна политика, размена со 
странство и др. 

Делот од планот на одбраната на федерацијата кој се 
однесува на функционирањето на стопанството и на оп-
штествените дејности содржи и податоци за вкупните по-
треби, можности и планирани задачи на стопанските и оп-
штествените дејности што се од заеднички интерес за од-
браната на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во војна. 

Делот од планот на одбраната кој се однесува на фун-
кционирањето на стопанските и општествените дејности 
од заеднички интерес за одбраната на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, го подготвува сојузниот 
орган надлежен за работи на општественото планирање, а 
како посебен дел од тој план - Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана подготвува план за обезбедување на во-
оружување и воена опрема за вооружените сили. 

21. Делот од планот на одбраната на органите и орга-
низациите на општествено-политичката заедница кој се 
однесува на функционирањето на областа за која се осно-
вани, содржи: 

1) основни цели и задачи во обезбедувањето на потре-
бите за одбрана на земјата; 

2) основни елементи на стопанските, општествените 
и други активности, со потебни билансни показатели; 

3) број на работниците по области за предвидениот 
обем активности; 
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4) основни финансиски показатели на самоуправните 
организации и заедници за определени области; 

5) насоки и рамки за донесување на економско-орга-
низациони и други мерки со кои се обезбедува остварува-
ње на плановите кои се однесуваат на функционирањето 
на стопанството и на општествените дејности во војна. 

22. Во постапката на изработка на планот на одбра-
ната, врз основа на процената, надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница ги утврдува потребите 
на вооружените сили, на населението, стопанството, оп-
штествените дејности и на другите субјекти (државни ор-
гани, општествено-политички организации и др.), како и 
потребите и можностите за извоз и увоз. Прегледот на ут-
врдените потреби им се доставува на организациите на оп-
штествено-политичката заедница надлежни за обезбедува-
ње на производството, односно за вршење на услуги. Ис-
товремено, сите субјекти на планирањето ги утврдуваат 
своите можности и потреби и меѓусебно се информираат 
за нив. Со тоа се овозможува органите на општествено-по-
литичките заедници заеднички да ги согледаат основните 
потреби и можности во врска со одбраната на земјата. 

23. При искажувањето на податоците за потребите и 
можностите се користат номенклатурите на Сојузниот за-
вод за статистика и номенклатурите на органите овласте-
ни за спроведување на статистичките истражувања, дого-
ворот склучен меѓу Сојузниот извршен совет и извршните 
совети на собранијата на републики и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини за групации про-
изводи, производи, видови услуги и други активности од 
заеднички интерес за одбраната на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, како и договорите на дру-
ги општествено-политички заедници. 

24. Утврдените погреби и можности се искажуваат во 
следните биланси што служат како документациона осно-
ва за подготвување и склучување договори на општестве-
но-политичките заедници и самоуправни спогодби на са-
моуправните организации и заедници, односно договори 
за обврските и задачите, како и соодветни одлуки во врска 
со содржината на плановите и тоа: 

1) Биланс на населението и негово ангажирање: изра-
ботува органот на управата надлежен за работа и вработу-
вање; 

2) Биланси на производите и услугите на стопанските 
дејности и на услугите и активностите на општествените 
дејности од заеднички интерес за одбрана на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија (без предмети 
на вооружување и воена опрема), што го изработуваат со-
одветните надлжени органи на управата и организации, со 
тоа што органите надлежни за општествено планирање да 
изработуваат своден биланс за општествено-политичката 
заедница; 

3) Биланс на стоковната размена со странство (без 
биланс на увозот и извозот на вооружување и воена опре-
ма), што го изработува органот на управата надлежен за 
надворешна трговија на ниво на федерацијата, републики-
те и покраините; 

4) Биланс на формирањето, распределбата и намена-
та на средствата за финална потрошувачка, што го изра-
ботува сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
општесвеното планирање; 

5) Биланс на буџетските средства, што го изработува 
органот на управата надлежен за финансии; 

6) Платен биланс, што го изработува Народната бан-
ка на Југославија; 

7) Биланс на кредитните средства, што го изработу-
ваат наредните банки и банките што продолжуваат со ра-
ботата во војна. 

Носителите на изработката на биланс соработуваат 
со стопанските комори и со општите здруженија на орга-
низациите на здружен труд, а по потреба и со заинтереси-
раните самоуправни организации и заедници. 

25. Врз основа на процените, анализите, билансот и 
другите подготовки, се спроведува меѓусебно договарање 
на ниво на општествено-политичките заедници, при што 
се поаѓа од приоритетите утврдени во Законот за општо-
народната одбрана и во договорите од точка 23 на оваа 
одлука. 

Обврските преземени со договорите на општествено-
-политичките заедници ги реализираат самоуправните ор-
ганизации и заедници со склучување на спогодби односно 
договори. 

Општествено-политичките заедници утврдуваат кои 
организации на здружен труд ќе бидат носители на спого-
дувањето односно договарањето во изврушувањето на об-
врските на општествено-политичките заедници. Носите-
лите на спогодувањето можат да иницираат и организира-
ат самоуправно спогодување во рамките на стопанските 
комори на општите здруженија. 

По склучувањето на договорите и самоуправните 
спогодби односно договори, надлежните органи на сите 
субјекти на планирањето изработуваат нацрти на плано-
вите во кои се уредуваат материјалните и други обврски и 
потрајни меѓусебни односи. 

6. Планирање на материјалното и друго обезбедување на 
вооружените сили 

26. Федерацијата и другите општествено-политички 
заедници и самоуправни организации и заедници во пла-
новите на одбраната ги утврдуваат материјалните, здрав-
ствените, финансиските и другите потреби на вооружени-
те сили и на вооружената борба во согласност со планот 
на употребата и задачите на вооружените сили и воо-
ружената борба и со можностите за обезбедување во рам-
ките на со закон утврдените надлежности и обврски. 

27. Сојузниот секретаријат за народна одбрана во 
подготовката на планот за обезбедување на вооружување 
и воена опрема за вооружените сили изработува биланс на 
вооружувањето и воената опрема, преглед, на извозот и 
преглед на увозот на вооружување и воена опрема и сора-
ботува со надлежните сојузни органи на упавата и сојузни-
те организации, со органите на управата на републиките и 
на автономните покраини и со органите на другите оп-
штествено-политички заедници, како и со организациите 
на здружен труд што произведуваат вооружување и воена 
опрема заради усогласување на тие потреби со можности-
те. 

28. Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги 
утврдува задачите, ги усогласува плановите и го договора 
производството на организациите на здружен труд што 
произведуваат вооружување и воена опрема. 

29. Организациите на здружен труд што произведува-
ат вооружување и воена опрема своите потреби за реали-
зација на тоа производство ги планираат и ги усогласу-
ваат во рамките на плановите на општествено-политички-
те заедници. 

7. Употреба на цивилната заштита 
39. Во документот на планот на одбраната кој се од-

несува на употребата на цивилната заштита, општестве-
но-политичките заедници ги утврдуваат основните орга-
низациони решенија и најважните задачи на штабовите и 
единиците на цивилната заштита, основните определби за 
начинот на организирањето и спроводувањето на мерките 
за заштита и спасување, како и ставовите за употреба на 
силите на цивилната заштита на изразито загрозените 
подрачја, посебно во поголемите градови. Сите други суб-
јекти на планирањето со овој документ го разработуваат 
начинот на организирање и спроведување на личната и ко-
лективната заштита, мерките за заштита и спасување и 
употребата на единиците и доверениците на цивилната за-
штита. 

8. Набљудување и известување 
31. Во документот на планот на одбраната кој се од-

несува на набљудувањето и известувањето, општествено-
-политичките заедниците ги утврдуваат основните реше-
нија за организацијата и најважните задачи на службата за 
набљудување и известување на својата територија, како и 
задачите на другите субјекти на планирањето што се од 
значење за функционирањето на службата за набљудување 
и известување. 

9. Врски за раководење и мерки на криптозаштита 
32. Во документот на планот на одбраната кој се од-

несува на врските за раководење и мерките на криптозаш-
тита, оптествено-политичките заедници ги утврдуваат ос-
новните ставови за организирањето и функционирањето 
на единствениот систем на врски за потребите на раково-
дењето, приоритетите во користењето и основните задачи 
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на единиците и на центрите за врски и на имателите на 
функционални системи за врски, како и мерките на крип-
тозаштита и други форми за заштита на информирањето. 

10. Мерки на безбедност и самозаштита 
33. во документот на планот на одбраната кој се од-

несува на мерките на безбедност и самозаштита се плани-
ра заштита на документите, луѓето, објектите и на другите 
материјални добра. Тие мерки ги опфаќаат превентивните 
(идејно-политичките, физичките, техничките) и други мер-
ки и активности, организацијата, силите, средствата, зада-
чите и постапките на субјектите на самозаштитата во пе-
риодот на непосредна воена опасност, изведувањето на 
мобилизација и во воени услови за спречување, откривање 
и оневозможување на дејствување на надворешниот и 
внатрешниот непријател. 

IV. ДОНЕСУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА 
ПЛАНОВИТЕ НА ОДБРАНАТА 

34. Плановите на одбраната ги донесуваат надлжени-
те органи, по постапка со која се обезбедува заштита на 
тајноста на податоците, во рокот што е утврден со про-
грамата за подготвување, изработка и донесување на пла-
новите. 

35. Надлежните органи и организации обезбедуваат 
редовно следење и информирање за промените и планови-
те на општествено-политичките заедници и самоуправни-
те организации и заедници, заради согледување на состој-
бата на плановите на одбраната и преземање потребни 
мерки за измена и ажурирање на тие планови. 

36. Субјектите на планирањето постојано го анализи-
раат развојот на капацитетите, техниката, технологијата, 
организацијата на работата и др. и ако дојде до позначај-
ни промени во организацијата и развојот на материјална-
та и техничката база, како и други промени, поведуваат 
постапка за усогласување на плановите на одбраната со 
тие промени. 

За настанатите промени субјектите на планирањето 
ги известуваат другите субјекти на планирањето со кои 
склучиле договори, самоуправни спогодби и договори, ка-
ко и надлежните органи на општествено-политичките за-
едници. 

Постапката на ажурирање на плановите на одбрана-
та, врз основа на настанатите промени од став 1 на оваа 
точка, се спроведува секоја година најдоцна до крајот на 
март - за самоуправните организации и зедници, до кра-
јот на мај - за општините, до крајот ка јули - за републи-
ките и автономните покраини до крајот на септември - за 
федерацијата. 

37. Комплексно новелирање на плановите на одбра-
ната се врши секоја петта година по постапката што е ут-
врдена со оваа одлука, во согласност со роковите за изра-
ботка на среднорочните планови за развој. 

38. Плановите на одбраната се проверуваат преку 
вежби, врз основа на стекнатите искуства и сознанија, а по 
потреба се менуваат и дополнуваат, сообразно со точка 36 
од оваа одлука. 

39. Во случај на непосредна воена опасност или агре-
сија на Југославија, сите субјекти на планирањето ја про-

ценуваат новонастанатата ситуација и, по потреба, вршат 
неопходни приспособузања на плановите на одбраната за 
што ги информираат субјектите на планирањето со кои се 
склучени договори, самоуправни спогодби и договори, ка-
ко и надлежните органи на општествено-политичките за-
едници. 

40. Планирањето во војна се спроведува, во начело, 
според одредбите на оваа одлука со неопходно поедноста-
вување на постапката во зависност од воената ситуација, а 
според одлуките на органите надлежни за донесување на 
планови. 

Бо текот на извршувањето на плановите, субјектите 
на планирањето преземаат мерки тие што поефикасно да 
се остваруваат и организираат и спроведуваат непходна 
контрола и соодветни мерки и активности што ги бара 
конкретната воена ситуација. 

V. ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
41. Единствените показатели за подготвување, изра-

ботка, усогласување, донесување, следење и ажурирање на 
плановите на одбраната (во натамошниот текст: единстве-
ни показатели) се користат за изработка на биланси и ана-
литичко документациони материјали што на субјектите 
на планирањето им служат како основ за подготвување и 
склучување договори, и самоуправни спогодби и за изра-
ботка на планови на одбраната и за меѓусебно информира-
ње во текот на подготвувањето и изработката на планови-
те. 

Со единствените показатели утврдени со оваа одлука 
се искажува проценетата состојба на одделни елементи на 
планот на одбраната. 

42. Единствени показатели искажуваат: 1) самоуправ-
ните организации и заедници, и тоа: 

(1) основните организации на здружен труд, работни-
те организации, сложените организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници; договорните 
организации на здружен труд; земјоделските и други за-
други и други со закон определени форми на здружување 
и кооперација на работните луѓе што го здружуваат својот 
труд и средства во областа на земјоделството, занаетчис-
ките и слични дејности со трудот и средствата во сопстве-
ност на граѓани (носители на планирањето: под 1/А - ор-
ганизации на здружен труд од стопанските дејности, а под 
1/Б - организации на здружен труд од општествените деј-
ности); 

(2) банките и други финансиски организации ; (3) ра-
ботните заедници; (4) самоуправните интересни заедници; 
(5) месните заедници. 

2) општеетвено-политичките заедници и тоа: (6) оп-
штините, градските и регионалните заедници, автономни-
те покраини, републиките и федерацијата (носителите на 
планирањето: под 6/А изработуваат сводни планови, а 
под 6/Б - органите на управата за дејностите за кои се ос-
новани). 

43. Единствените показатели што ги искажуваат суб-
јектите на планирањето од точка 42 на оваа одлука кај кои 
во овој преглед е ставен знакот „ х со тоа што секој суб-
јект на планирањето да ги искажува тие показатели за сво-
ето ниво, ги содржат следните видови, групи и подгрупи: 

Ознака на субјектите на планирањето од точка 42 

1 2 3 4 5 6 

А В А В 

ВИД 0: НАСЕЛЕНИЕ И ВРАБОТЕНОСТ 

00 - НАСЕЛЕНИЕ 
001 Вкупен број на жители х х х 
002 Број на жители со рационално снабдување по 

категории х ^ х ^ 
003 Вкупен број на жители чие враќање се очекува 

од странство х х 

') Само општините 
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01 - АНГАЖИРАНО РАБОТНО СПОСОБНО НАСЕЛЕ-
НИЕ ВО ВОЈНА 
010 Вкупен број на работао ангажирани жители 

0110 Вкупен број на вработени во општестве-
ниот сектор по занимања и квалификаци-
она структура 

ОШ Вкупен број на работни луѓе што во вој-
на самостојно ќе вршат дејност со личен 
труд и со средства во сопственост на гра-
ѓани 

01110 Вкупен број на вработени на индивидуал-
ни земјоделски стопанства 

Само о п ш т и т е 

020 Број на пензионери ангажирани за работа во 
војна 

ВИД 1: ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, ПРОМЕТ И ПО-
ТРОШУВАЧКА ВО ВОЈНА 
(вредносно и натурално) 

И - ПРОИЗВОДСТВО 
(вид и обем) 

12 - УСЛУГИ (вид и обем) 
13 - ПРОМЕТ НА СТОКИ 
14 - ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА ПО ВИДОВИ 
15 - ПОТРОШОК НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ, РЕПРО-

ДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ДРУГИ ПРОИЗВО-
ДИ 

16 - ЗАЛИХИ И РЕЗЕРВИ 
(вредносно и натурално) 
160 Залихи 
161 Резерви 

ВИД 2: УВОЗ И ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
21 - УВОЗ 

210 Увоз на стоки1* 
211 Увоз на услуги 

22 - ИЗВОЗ 
220 Извоз на стоки1* 
221 Извоз на услуги 

Ознака на субјектите на планирањето од точка 42 

ВИД 3: ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

30 - ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД 
300 Општествен производ 
301 Национален доход 
302 Лична потрошувачка 
303 Општа и заедничка потрошувачка 
304 Бруто инвестиции во основни фондови 

31 - ВКУПЕН ПРИХОД 
32 - ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА 

320 Амортизација 
33 - ДОХОД И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА 

330 Дел од средствата за заеднички и општи оп-
штествени потреби 

34 - ЧИСТ ДОХОД 
340 Чисти лични доходи 
341 Даноци и придонеси од личните доходи 
342 Дел од чистиот доход за акумулација и заедни-

чка потрошувачка 
35 - ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА БАНКИТЕ 

351 Вкупни приходи 
352 ВКУПНИ расходи 

36 - ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СИЗ-ови 
360 Вкупни приходи 
361 Вкупни расходи 

37 - ВОЕН БУЏЕТ НА ОПЗ 
370 Вкупни приходи 
371 Вкупни расходи 

По видови и земји 
Само овластени организации 
Само федерацијата, СР и САП 
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Ознака на субјектите на планирањето од томка 42 

1 2 3 4 5 6_ 

А В А В 

ВИД 4: ИНВЕСТИЦИИ ВО ВОЈНА 

40 - БРУТО ИНВЕСТИЦИИ ВО ВОЈНА х х х х х 
41 - ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ БРУТО ИНВЕСТИЦИИ ВО ВОЈНА х х х х х 
ВИД 5: ИЗВОРИ И ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА 

НА БАНКИТЕ 
51 - ВКУПНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА БАН-

КИТЕ х х х 
52 - ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ х х х 
53 - СЛОБОДНИ СРЕДСТВА х х х 

ВИД 6: ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

60 - ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИ-
ТА 

600 Вкупен број на единици на цивилната заштита 
во војна х х х х х х*> х 1 

6001 Број на единици за општа намена х х х х х х *> х 
6002 Број на единици за специјализирана намена х х х х х х ^ х ^ 

601 Вкупен број на припадници на цивилната за-
штита на војна х х х х 

61 - ОПРЕМЕНОСТ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 
610 Број на места за засолнување х х х х х х 1 ' х 1 ' 

ВИД 7 :НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
70 - ОРГАНИЗИРАНОСТ НА НАБЉУДУВАЊЕТО И 

ИЗВЕСТУВАЊЕТО 
700 Број на центри за известување х х 

701 Број на визуелни набљудувачки станици х х 
ВИД 8:ВРСКИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ И КРИПТОЗАШТИ-

ТА 
80 - ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ВРСКИТЕ ЗА РАКОВО-

ДЕЊЕ И КРИПТОЗАШТИТА 
800 Број на единици за ерка и криптозаштита х х 

X X 1> X 1> 

') За сите општествено-политички заедници освен за федерацијата. 

44. Натуралните показатели се искажуваат во соод-
ветни единици на мерки според номенклатурите на Сојуз-
ниот завод за статистика и номенклатурите на овластени-
те органи за статистички истражувања на самоуправните 
организации и заедници и договорите од интерес за одбра-
ната на ниво на општествено-политичките заедници. 

Вредносните показатели се искажуваат во цените од 
декември претходната година. 

45. Субјектите на планирањето, покрај единствените 
показатели можат по потреба да утврдуваат и други пока-
затели. 

46. Субјектите на планирањето во меѓусебното ин-
формирање и спогодување за подготовките, изработката и 
ажурирањето на плановите на одбраната, ги преземаат 
податоците и показателите од оваа одлука, од сопствената 
евиденција и процена и од органите и службите надлежни 
за работи на статистиката, како и непосредно од другите 
субјекти на планирањето. 

Органите и службите надлежни за работи на статис-
тиката, во рамките на своите надлежности, во согласност 
со програмите на статистичките истражувања, се должни 
расположивите податоци и показатели да им ги стават на 
располагање на органите и службите надлежни за изработ-
ка на плановите на одбраната. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
47. Упатствата за планирање на материјалното обез-

бедување на вооружените сили, производството на во-
оружување и воена опрема и на врските за потребите на 
раководењето и криптозаштитата во согласност со оваа 
одлука, ги донесува сојузниот секретар за народна одбра-
на. 

Упатство за изработка на документот кој се однесува 
на мерките за безбедност и самозаштита, во согласност со 
оваа одлука, го донесува сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

Упатство за примена на оваа одлука и на единствени-
те показатели донесува генерланиот директор на Сојузни-
от завод за општествено планирање. 

48. Упатствата од точка 47 на оваа одлука ќе се доне-
сат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

49. Републиките и автономните покраини се должни 
своите прописи во врска со изработката на плановите на 
одбраната да ги усогласат со оваа одлука во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

50. Субјектите на планирањето се должни да ги обез-
бедат пропишаните мерки за безбедност и заштита на тај-
носта на податоците и на материјалите што се однесуваат 
на подготовката, донесувањето и ажурирањето на плано-
вите на одбраната. 

51. Ажурирање и усогласување на плановите на од-
браната со одредбите на оваа одлука ќе се изврши во 1987 
година во роковите предвидени во точка 36 од оваа одлу-
ка. 

52. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основите на методологи-
јата и за единствените показатели за изработка на плано-
ви на функционирањето на стопанството и општествените 
дејности во војна („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/83 -
Доверливо гласило) и упатствата донесени врз основа на 
таа одлука. 
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53. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 24 
7 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

158. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) по прибавеното мислење од Стопанската комора на 
Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗ-

ВОЗОТ И УВОЗОТ 
1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-

ми на извозот и увозот во Списокот на стоките со форми 
на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/85) 
се вршат следните измени и дополненија: 

1) во тар. број 03.01/26 во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

2) во тар. број 26.01/76 во колона 6 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

3) во тар. број 26.01/86 во колона 6 кратенката: 
„ЛБО* се заменува со кратенката: „Кк"; 

4) во тар. број 26.02/1 во колона 5 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБ" а во колона 6 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

5) во тар. број 26.02/2 во колона 5 кратенката: „Кх" 
се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

6) во тар. број 41.01/1 а до 1ж во колона 6 кратенката: 
„С" се брише; 

7) во тар. број 41.01/2 до 5 во колона 6 кратенката: 
„С" се брише; 

8) во тар. број 41.02/1 а-1 во колона 6 кратенката: „С" 
се брише; 

9) во тар. број 41.02/2а-1 во колона 6 кратенката: „С" 
се брише; 

10) во тар. број 41.03/2а-1 во колона 6 кратенката: 
„С" се брише; 

11) во тар. број 41.04/2а-1 во колона 6 кратенката: 
„С", се брише; 

12) во тар. број 73.02/3и, во колона 6 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

13) во тар. број 73.09/1 и 2 во колона 6 се додава кра-
тенката: „С"; 

14) во тар. број 73.10/1 до 3 во колона 6 се додава кра-
тенката: „С"; 

15) во тар. број 73.11/1 до 6 во колона 6 се додава кра-
тенката: „С"; 

16) во тар. број 73.12/1а-2 до 2в во колона 6 се додава 
кратенката: „С"; 

17) во тар. број 73.13/5а до 5в во колона 6 се додава 
кратенката: „С"; 

18) во тар. број 73.14/1 и 2 во колона 6 се додава кра-
тенката: „С"; 

19) во гар. број 73.15/10 до 37 во колона 6 се додава 
кратенката: „С"; 

20) во тар. број 73.16/1 и 2 во колона 6 се додава кра-
тенката: „С"; 

2\) во тар. број 73.17 во колона 6 се додава кратенка-
та: „С ; 

22) во тар. број 73.18/1 и 2 во колона 6 се додава кра-
тенката: „С"; 

23) во тар. број 73.19 во колона 6 се додава кратенка-
та: „С"; 

24) во тар. број 84.23/2а во колона 6 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „Кв"; 

25) во тар. број 84.23/26 во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

26) во тар. број 85.01/9 во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

27) во тар. број 85.01/10 во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

28) во тар. број 87.06/2Ѓ-1 во колона 6 кратенката: 
„Кв" се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

29) во тар. број 87.06/2Ѓ-2 во колона 6 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „Кв"; 

30) во тар. број 90.17/Зг во колона 6 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

31) во тар. број 93.06/2 во колона 5 кратенката: „Д" 
се заменува со кратенката: „ЛБ". 

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

Е. п. бр. 22 
13 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

159. 
Врз основа на член 23 на Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО 

ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

за производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85 и 6/86) во точка 2 
став 1 во табелата, во подгрупата 013099 Производство 
мирудин, кавовини и други прехранбени производи, збо-
ровите: „Пржено и мелено кафе 3,00 13,00" се бришат. 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на оваа одлука прометни-

те организации кои се занимаваат со промет на пржено и 
мелено кафе ги утврдуваат и засметуваат трошоците на 
увозот и прометот во апсолутниот износ КОЈ според про-
писите постоеше на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука." 

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

Е.п. бр. 52 
6 март 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

160. 
Врз основа на член 23 на Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛЕННИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

УВОЗ 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 
74/85), во точка 1 став 2 во табелата, зборовите: „сурово 
кафе 2,00 3,00 13,00" се бришат. 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 - Страна 345 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на оваа одлука прометните ор-
ганизации кои вршат работи на увоз и промет на големо и 
на мало ги утврдуваат и засметуваат трошоците на увозот 
и прометот во апсолутниот износ кој според прописите 
постоеше на денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка." 

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

Е.п. бр. 51 
6 март 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

161. 
Врз основа на член 6 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-
НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГО-

ДИНА 
1. Височината на постојаното месечно парично при-

мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој од 1 јануари 1986 годи-
на изнесува 43.101 динар. 

2. Височината на постојаното месечно парично при-
мање утврдена во точка 1 на оваа наредба се зголемува во 
првото тримесечје 1986 година и изнесува 54.954 динари. 

3. Постојаното месечно парично примање утврдено 
во точка 2 на оваа наредба припаѓа од 1 јануари 1986 годи-
на. 

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

Бр. 299 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

162. 
Врз основа на член 3 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за боречкиот додаток („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВАТА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 
1. Височината на основата за определување на бореч-

киот додаток од 1 јануари 1986 година изнесува 43.101 ди-
нар. 

2. Височината на основата за определување на бореч-
киот додаток утврдена во точка 1 на оваа наредба се зго-
лемува во првото тримесечје 1986 година и изнесува 54.954 
динари. 

3. Височината на основата за определување на бореч-
киот додаток утврдена во точка 2 на оваа наредба се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

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

Бр. 301 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

163. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), на член 25 став 4 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
^ Службен лист на СФРЈ", 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал 
на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/71, 22/73, 
33/76,68/81 и 75/85), претседателот на СОЈУЗНИОТ комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941", НА БОРЦИ-
ТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 
1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-
ДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1986 ГО-

ДИНА 
1. Надоместот на трошоците за закоп на носителите 

на „Партизанска споменица 1941", на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1986 година изнесува 
121.983 динари. 

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

Бр. 304 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

164. 
Врз основа на член 19 став 4 до Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИ-
ЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Најголемиот износ на надоместот на трошоците за 

закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 
1986 година се утврдува во височина од 203.305 динари. 



Страна 346 - Број 11 СЛУЖБЕН 'ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 март 1986 

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

Бр. 307 
5 март 1986 година 

Белград * 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

165. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 18 став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-

ЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА 
1. Основата за определување на додатокот кон пензи-

јата според Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941", Законот за основните пра-
ва на борците на Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година и Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден на наро-
ден херој од 1 јануари 1986 година изнесува 43.101 динар. 

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

Бр. 308 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с.р. 

166. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член Иб од Законот за основните 
права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал 
на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 
33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на СОЈУЗНИОТ комитет 
за, прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ПО ОСНОВ НА ОРДЕНОТ 
НА НАРОДЕН ХЕРОЈ И ОРДЕНОТ КАРАЃОРЃЕВА 

ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање по основ на Орденот 

на народен херој и орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви 
за 1986 година изнесува 50.826 динари. 

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

Бр. 303 
5 март 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

167. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85) и член 4 став 4 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГОДИНА • 
1. Височината на основата за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година од 1 јануари 1986 година изнесува 
43.101 динар. 

2. Височината на основата за определување на посто-
јаното месечно парично примање утврдена во точка 1 на 
оваа наредба се зголемува во првото тримесечје на 1986 
година и изнесува 54.954 динари. 

3. Височината на основата за определување на посто-
јаното месечно парично примање утврдена во точка 2 на 
оваа наредба се применува од 1 јануари 1986 година. 

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

Бр. 297 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

168. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 
1941" И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ-
Н О С Т ОБОД ИТЕЛ НА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈ-

НА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање за закрепнување на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" и на борци-

\ 
4 

> 
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те од Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година за 1986 година изнесу-
ва 45.947 динари. 

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

Бр. 309 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

169, 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, 
ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА 
ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 

1986 ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за не-

га и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додја-
ток се усогласуваат според порастот на просечниот месе-
чен личен доход во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во 1985 година и се утврдуваат во месечни 
износи: 

1) лична инвалиднина: 

Група 
Динари 

I 61.599 
I I 44.639 
II I 33.775 
I V ; 24.942 
V 17.760 
V I 11.006 
VI I 7.444 
VIII 3.595 
I X 2.680 
X 1.813 

2. семејна инвалиднина: 
Динари 

- за еден корисник на семејна инвалидни-
на (член 36 став 2 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци) 4.010 

- за еден корисник на семејна инвалидни-
на кој тоа право го остварува како член 
на семејството на паднат борец (член 36 
став 3 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 8.020 

- зголемувана семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци) 21.387 

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

- за прв степен 52.807 
- за втор степен 40.624 
- за трет степен 28.442 

Динари 

4) ортопедски додаток: 

- за прв степен 17.823 
- за втор степен 13.599 
- за трет степен 8.762 
- за четврт степен 4.238 

2. Месечните парични износи утврдени во точка 1 на 
оваа наредба се зголемуваат во првото тримесечје на 1986 
година и изнесуваат: 

1) личната инвалиднина: 
Група Динари 

I 78.539 
И 56.915 
Ш 43.063 
I V 31.801 
V 22.644 
V I 14.033 
VI I 9.491 
VIII 4.584 
I X 3.417 
X 2.312 

2) семејната инвалиднина: 

Динари 
за еден корисник на семејна инвалидни-
на (член 36 став 2 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци) 5.113 

- за еден корисник на семејна инвалидни-
на кој тоа право го остварува како член 
на семејството на паднат борец (член 36 
став 3 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци 10.225 

- зголемена семејна инвалидинина (член 
39 од Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци 27.269 

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

Динари 

- за прв степен 67.329 
- за втор степен 51.796 
- за трет степен 36.264 

4) ортопедскиот додаток: 
Динари 

- за прв степен 22.724 
- за втор степен 17.339 
- за трет степен 11.172 
- за четврт степен 5.403 

3. Износите утврдени според точка 2 од оваа наредба 
припаѓаат од 1 јануари 1986 година. 

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

Бр. 293 
5 март 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

4 
I 
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170. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционарна војна од 1936 до 1939 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-

ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1986 
ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој од 1 јануари 1986 година 
може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата 
во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 1941", член 10а 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина се утврдува во височина од 232.585 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на највисо-
киот износ до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 јануари 1986 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 65/85). 

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

Бр. 273 
3 март 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

171. 
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 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСОЧИНАТА И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-

ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Во Правилникот за височината и условите за корис-

тење на надоместот за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во друго место („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/82 и 2/85) во член 2 ставот 3 се брише. 

Член 2 
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„Надоместот за исхрана и сместување изнесува 50% 

од износот на надоместот за исхрана и сместување (днев-
ница) утврден со Уредбата за издатоците за патни и други 
трошоци што на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во материјални тро-
шоци, без признавање на право на трошоците за преноќ-
иште." 

Во став 2 по зборовите: „овој закон" запирката се за-
менува со точка, а зборовите: „со тоа што припаѓачкиот 
износ на надоместот не се намалува во смисла на член 2 
став 3 од овој правилник" се бришат. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 242 
24 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за прашања 
на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

172. 
Врз основа на член 73 став 3 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОМАГАЛА НА ВОЕНИТЕ ИНВА-

ЛИДИ 

Член 1 
Во Правилникот за специјални помагала на воените 

инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/83) во член 2 
став 1 по зборот: „магнетофон" се додаваат зборовите: 
„или касетофон". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 

воен инвалид кој е член на библиотека за слепи наместо 
магнетофон или касетофон може да му се даде репродук-
тор". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2", а на крајот 
на текстот се додаваат зборовите: „и ако можат да се наба-
ват на домашниот пазар.". 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Рокот на траењето на специјалните помагала од 

член 2 на овој правилник изнесува, и тоа за: 

1) магнетофон ..десет години, 
2) касетофон седум години, 
3) репродуктор седум години, 
4) магнетофонска лента шест месеци, 
5) саат за слепи пет години, 
6) метални плочки за пишување со 

Браево писмо .три години.'*. 

Член 3 
Во член 5 став 1 по зборовите: „магнетофонски лен-

ти" запирката и зборовите: „саат за слепи" се бришат. 

Член 4 
На воен инвалид на кој, врз основа на Правилникот 

за снабдувањето на воените инвалиди со протези, орто-
педски и други помагала, со помошни и санитарни спра-
ви, односно на Правилникот за специјални помагала на 
воени инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/83), му е 
доделен саат за слепи, му се доделува друг саат за слепи 
по истекот на рокот од пет години од денот на добивање-
то на саатот според тие правилници. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 241 
24 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, с.р. 

173. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), член 4 став 2 од Законот за из-
мени и дополненија на Законот за основните права на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), член 6 став 2 од Законот за из-
мени и дополненија на Законот за основните права на ли-
цата одликувани со Орден на народен херој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), член 4 став 2 од Законот за из-
мени и дополненија на Законот за основните права на бор-
ците од Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 од 1939 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85), и член 3 став 2 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за боречкиот додаток („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ 
ПРИМАЊА ПРОПИШАНИ СО ЗАКОНИТЕ СО КОИ 
СЕ УРЕДУВААТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И СЕМЈЕСТВАТА НА ПАДНА-

ТИТЕ БОРЦИ ВО ТЕКОТ НА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат роковите за усо-

гласување на месечните парични примања пропишани со 
Законот за основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци, со Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941", со 
Законот за основните права на лицата одликувани со Ор-
ден на народен херој, со Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година и со Законот за 
боречкиот додаток, во текот на 1986 година. 

Член 2 
Инвалиднината (лична, семејна и зголемена семејна), 

додатокот за нега и помош од страна на друго лице, орто-
педскиот додаток, постојаното месечно парично примање 
и основот за определување на постојаното месечно парич-
но примање и боречкиот додаток се усогласуваат, во 1986 
година, во текот на првото, третото и четвртото тримесеч-
је на таа година. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 240 
24 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за праша-

ња на борците и воените 
инвалиди, 

Јовко Јовковски, е. р. 

174. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 4 и 5 и член 49 став 2 од 

Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Со-
јузниот комитет за енергетика и индрустрија, претседате-
лот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита и сојузниот секретар за внатрешни работи, дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕ-
ЖЕН КАМЕН (УКРАСЕН КАМЕН), ТЕХНИЧКИ КА-
МЕН, ЧАКАЛ И ПЕСОК И ЗА ПРЕРАБОТКА НА АР-

ХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖЕН КАМЕН 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за површинска експлоатација на архитектонско-
-градежен камен (украсен камен), технички камен, чакал и 
песок и за преработка на архитектонско-градежен камен. 

При површинската експлоатација од став 1 на овој 
член се применуваат и прописите за техничките нормати-
ви при површинска експлоатација на лежишта на мине-
рални суровини, прописите за техничките нормативи за 
подготвување на минерални суровини - руди на обоени 
метали и прописите за техничките нормативи за компре-
сорски постројки, ако со овој правилник не е определено 
поинаку. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

го имаат следното значење: 
1) истражување е фаза на инженерско-геолошки и ру-

дарски работи што се вршат заради утврдување на квали-
тетот и квантитетот на резервите на минерални суровини 
и добивање на потребни технолошки параметри за соод-
ветната минерална суровина и придружните карпи; 

2) експлоатација е дупчење, минирање, копање и 
режење (сечење), натоварување, транспорт, складирање на 
готови производи и разоткривање и одлагање на јалови-
ца; 

3) преработка е примарно режење, транспортирање и 
складирање на блокови и томболони, режење, полирање, 
рабење, транспортирање и складирање на плочи на архи-
тектонско-градежен камен и собирање и одлагање на јало-
вината од преработката; 

4) архитектонско-градежен камен е минерална суро-
вина што е добиена од седиментни, магматски и метамор-
фни карпи во блокови и плочи и што се употребува за ар-
хитектонски, градежни вајарски, украсни и други цели; 

5) технички камен е минерална суровина што е добие-
на од седименти, магматски и метаморфни карпи, а се ко-
ристи како техничко-градежен камен и во иднустријата за 
определени намени; 

6) примарен блок карпена маса е монолит изваден од 
матичната карпена маса од кого, по потреба, со дополни-
телни работи се добиваат блокови погодни за индустриска 
преработка; 

7) блокови за индустриска преработка се од цврста 
карпа правилно обликувани паралелопипеди, со шест об-
работени површини и дебели повеќе од 30 с т ; 

8) томболони се помали камени монолити, по прави-
ло во геометриски форми, што се преработуваат натаму; 

9) плочи се планпаралелни камени производи доби-
ени од лежишта или со режење на блокови и томболони 
(гатерирани плочи) дебели до 30 с т ; 

•10) рекултивација е постапка за доведување на тере-
нот оштетен со експлоатација и во состојба да може да се 
користи за определени намени; 

И) биолошка санација е озеленување на теренот ош-
тетен со експлотација; 

12) крајбрежни копови се површински копови на ар-
хитектонско-градежен камен кај кои работните површини 
се граничат со море, езеро или река. 
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II. ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА АРИХИТЕКТОНСКО-ГРА-
ДЕЖЕН КАМЕН 

1. Отворање на површински коп 

Член 3 
За отворање и подготвување на површински коп мо-

ра навремено да се отстрани јаловиот покривач. 
Работите за отстранување на јаловиот покривач на 

минерална суровина се изведуваат по теренот скалесто 
одозгора надолу, со тоа што тој покривач не смее да се по-
ткопува. 

Ако јаловиот покривач се турка или префрла од по-
висока на пониска етажа или на основната етажа на по-
вршинскиот коп, во тоа подрачје не смеат да се изведуваат 
никакви работи. 

Член 4 
Ако во подрачјето на површинскиот коп постојат 

лизгалишта или нестабилни делови на лежишта, тоа под-
рачје со канали мора да се заштити од пробивање на по-
вршински и изворски води. 

Член 5 
Деловите на јаловиот покривач или на лежиштето на 

минерална суровина што се отстрануваат рачно и што се 
склони кон одронување мораат да се отстрануваат од че-
лото на откопот само од место што е безбедно, и тоа одоз-
гора надолу. 

Член 6 
При рачно отстранување на јалов покривач, меѓу 

стапката на етажата и предниот раб на откриениот мате-
ријал што се експлоатира мора да се остава заштитна (си-
гурносна) зона чија ширина ќе изнесува најмалку полови-
на од висината на работното чело на откривката. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, при 
експлоатација со соборување на блокови се дозволува ши-
рина од најмалку 1/4 од висината на етажата. 

Член 7 
Аголот на наклонот на работната косина на етажите 

на откопување јаловина може да изнесува најмногу до 90° 
ако стабилноста се докаже со испитувања. 

Ширината на откопувањето на јаловина на етажата 
се определува зависно од употребената механизација на 
етажата. 

Член 8 
Работите за разбивање и уситнување на цврста по-

криена карпа мораат да се изведуваат така што со детона-
цијата на експлозивот да не се оштетува целосноста на 
карпената маса за експлоатација. 

Член 9 
Секој длабински коп мора да има два излеза на по-

вршината на колот. 
Член 10 

Крајбрежни копови можат да се отвораат само над 
котата на највисокиот досег на брановите. 

Ако откопувањето се врши под нивото на водата, мо-
раат да се постават соодветни сигурносни столбови и да 
се преземат соодветни технички мерки со кои се спречува 
нагло продирање на вода во површинскиот коп. 

Член И 
Јаловината од површински коп мора да се одложи на 

такво место кое не го зафаќа и не го загрозува просторот 
за идна експлоатација. 

2. Производство на блокови на архитектонско-градежен 
камен 

Член 12 
Блокови и томболони на архитектонско-градежен ка-

мен (во натамошниот текст: блокови) мораат да се вадат 
така што да не се оштети целосноста на извадениот блок. 

Член 13 
Висината на етажите на кои се врши експлоатација 

на камен мора да се определи во согласност со геолошки-
те и инженерско-геолошките својства на карпата, начинот 
на откопување и механизацијата што се користи на тој 
коп. 

Член 14 
Аголот на наклонот на работната косина на етажата 

при добивање на блокови може да изнесува до 90°, ако ста-
билноста на етажата се докаже со испитувања. 

Член 15 
Неквалитетни делови на карпата смеат да се остават 

во косините на етажата на добивање блокови само ако се 
доволно стабилни и ако со тоа не се загрозуваат работите 
за добивање блокови. 

Член 16 
Поткопување на етажата не е дозволено ако не е сос-

тавен дел на начинот на откопување. 

Член 17 
При пренесување односно повлекување на блоковите 

мораат да се применат соодветни технички мерки заради 
спречување паѓање или превртување на блокот. 

Член 18 
При сечење на карпа или блокови, деловите за кои 

постои опасност да се откршат мораат да се отстранат на 
сигурен начин. 

Не е дозволено обработување на блокови на стрмен и 
нерамен терен. 

Член 19 
Ако корисната минерална суровина се натоварува и 

транспортира на етажата, заради сигурно движење на во-
зилото патиштата мораат да бидат проодни и широки нај-
малку 5 ш. 

Член 20 
Блоковите мораат да се повлекуваат, пренесуваат и 

натоваруваат според упатството за ракување со машините 
и уредите на површинскиот коп. 

Не е дозволено повлекување на блокови по косини со 
наклон поголем од 45%. 

На работилиштата на колот на кои примарни блоко-
ви со голема маса во цврста карпа се добиваат со машини 
за режење и по метод на дупчење и туркање, висината на 
етажата и меѓуетажата не смее да биде поголема од 20 м. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, кога 
се во прашање магматски карпи со неправилно лачење, 
ако со геомеханички истражувања се докаже стабилност, 
работното чело на етажата може да биде и повисоко од 20 
ш. 

Член 21 
Машините за режење и потсечување на примарни 

блокови од карпената маса мораат да имаат соодветна за-
штита од честичките отфрлени при работата на алатот за 
режење. 

Член 22 
Блокот не смее да виси на кукачка подолга отколку 

што е потребно за негово дигање, пренесување и спушта-
ње. 

Член 23 
За време на натоварувањето на блоковите во камион, 

возилото мора да биде прописно закочено. Камионот што 
се натоварува мора да се наоѓа во зоната на радиусот на 
натоварувањето на дигалката. 

Камионот за натоварување мора да биде поставен та-
ка што натоварување да се врши од бочната или од задна-
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та страна на сандакот на камионот, со тоа што не е дозво-
лено пренесување на блокот преку кабината на камионот. 

Член 24 
Наклонот на патиштата за транспорт на блокови со 

камиони од одделна етажа не смее да биде поголем од 
20%. 

Член 25 
Во површинскиот коп на работните платоа блокови-

те се транспортираат со витли, дигалки, рампи, лизгалки 
и др. За транспорт на блокови на површински коп мораат 
да се изработат упатства за ракувањето, во зависност од 
користените транспортни средства. 

Блоковите можат да се транспортираат со тркалање, 
превртување и фрлање, ако притоа се преземени мерки за 
зачувување на нивните физички својства. 

Член 26 
На етажите изложени на удари од ветер чија брзина е 

поголема од 20 т / ѕ работата на површинскиот коп мора 
да се запре додека траат таквите услови. 

Член 27 
Горниот раб на завршната косина на колот мора да 

биде оградена со тоа што оградата се поставува на одда-
леченост најмалку 5 т од работ на колот. Оградата мора 
да биде висока најмалку 1,2 т . 

Член 28 
Ако до површински коп на архитектонско-градежен 

камен се експлоатира и технички камен, мора да се утврди 
сеизмичкото влијание на потресот предизвикан со минер-
ските работи на колот на технички камен. 

Член 29 
Посинување разни масла и други хемиски пенетран-

ти на карпената маса или на исечените блокови« не е до-
зволено. 

Член 30 
Блоковите се обележуваат така што ознаката да биде 

трајна и да не ја оштетува карпената маса наменета за на-
тамошна преработка. 

Ознаката мора да биде забележана на челната страна 
на блокот (една од двете најмали површини) и при склади-

рањето мора да биде пристапна. 
Покрај ознаката, на блокот на соодветен начин мора 

да се назначи природната слоевитост на карпената маса 
ако не е видлива. 

3. Начин на откопување на блоковите 

Член 31 
За добивање примарни блокови, во карпената маса 

мора што повеќе да се искористат пукнатините и ослабе-
ните површини (природни услови). 

Член 32 
Лежишта на архитектонско-градежен камен условни 

во одвоени банкови се добиваат со дупчење на паралелни 
дупчотини во рамнината на сечењето и со цепење со кли-
нови, со детонирачки стап, црн барут, со сечење со хелико-
идално јаже, сечење со дијамантски дискови и на друг на-
чин. 

Член 33 
Режење на примарни блокови од банковити лежита, 

по правило, се изведува со сечење вертикално на рамнина-
та на пукнатините или рамнината на раслојувањето. 

Изрежените блокови мораат на соодветен начин да се 
означат, паралелно или вертикално на слојните површини 
и на пукнатините на карпата. 

Член 34 
Примарни блокови можат да се добиваат од карпена 

маса со ограничена и контролирана употреба на експло-
зив за минирање. За подготвителни работи заради сместу-
вање на уредите за режење и разбивање на одвоени делови 
во ограничен простор (потсеци, засели, бунари и др.), како 
и за масовно добивање на распукната карпена маса може 
да се користи соодветен експлозив. 

Член 35 
Откопување на примарни блокови со голема маса со 

превртување може да се врши на површински коп само 
ако се обезбедат одредел ни услови, и тоа: целосна при-
стапност да блокот, контролирано потсечување, контро-
лирано потиснување (механички или со експлозив), за-
штита на блокот од разбивање при превртувањето и пре-
сметување на положбата за превртување на блокот. 

Член 36 
Откопување на примарни блокови со ринење, со при-

мена на резови со жичена пила и со иницијално палење на 
експлозивно средство или со хидраулични потиснувачи 
може да се врши само со претходно геолошко проучување 
на карпената маса, првенствено на пукнатините и шупли-
вите. 

Аголот на наклонот на рамнината по која примарни-
от блок треба да се лизга мора да биде значително помал 
од аголот на наклонот при кој, со оглед на триењето, би 
дошло до лизгање на примарниот блок. 

Со пресметување утврдениот агол на наклонот - л е -
тачката рамнина мора да се провери со испитување и, по 
потреба, да се коригира. 

4. Режење на примарни блокови и на блокови за индус-
триска преработка 

Член 37 
Хеликоидалното јаже за режење на камени блокови 

мора од погонскиот уред до местото на режење да се води 
надвор од проодните патишта. 

На местата на кои хеликоидалното јаже поминува 
над или покрај проодните патишта мора да се постави со-
одветна заштита. 

Член 38 
Не се дозволени поправки или подмачкување на уре-

дот за режење со хеликоидално јаже кога уредот работи и 
кога јажето се заменува. 

Член 39 
Ако режењето се врши со хеликоидално јаже на над-

ворешна температура пониска од 273 К (0°Ц) на соодвет-
ните места мораат да се постават чистачи за лед. 

Член 40 
Ако режењето се врши со помош на дијамантски 

диск, на краевите на колосекот за водење на уредот со 
диск мораат да се постават механички и електрични гра-
нични прекинувачи за прекин на движењето на уредот. 

Член 41 
Дијамантскиот диск и сите ротирачки делови на уре-

дот за режење со помош на дијамантски диск мораат да 
бидат на соодветен начин заштитени. 

Член 42 
Ако режење на вертикален или хоризонтален рез се 

врши со дупчење на дупчотини со помош на чекан за дуп-
чење, мора да се обезбеди паралелно^ на дупчотините. 

Член 43 
За време на издвојувањето (соборувањето) на исече-

ниот блок од масивот на карпата сите уреди за режење мо-
раат да бидат засолнети на сигурно место. 
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Член 44 
Камените блокови што по исечувањето се одвојуваат 

и складираат не смеат со дигалка да се пренесуваат преку 
уредот за режење. 

Член 45 
Камените блокови со зголемена содржина на влага и 

осетливи на дејствување на мраз мораат да се заштитат на 
соодветен начин (со покривање, завиткување, ставање во 
затворен простор и сл.). 

Член 46 
На производствената етажа мора да се обезбеди по-

требната површина за складирање на блоковите во соглас-
ност со начинот на транспорт од етажата. 

III. ПРЕРАБОТКА НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖЕН 
КАМЕН 

Член 47 
Преработката на архитектонско-градежен камен, во 

смисла на овој правилник, опфаќа низа операции што се 
одвиваат по определен ред заради добивање на готов про-
извод и бара обезбедување на соодветни услови за работа. 

Под операции од став 1 на овој член се подразбираат: 
складирање на блоковите, транспорт на блоковите и про-
изводите, машинска и рачна обработка, складирање и па-
кување на готовите производи, собирање и одлагање на 
отпадоците и натоварување и пакување во превозни сред-
ства за натамошен транспорт. 

Под обезбедувањето соодветни услови за работа се 
подразбира снабдување со електрична енергија, снабдува-
ње со вода и нејзино пречистување и распрснување и от-
странување на гасовите и водената пареа (вентилација). 

Член 48 
Во циркулационит систем за подмачкување на под-

вижните механизми на машините и уредите, што се корис-
тат при преработката на архитектонско-градежен камен, 
на потисниот вод мораат да се наоѓаат манометри и вен-
тил за регулација на притисокот на маслото. 

Член 49 
Конструкцијата на одделни склопови на машините и 

уредите што се користат при преработката на архитектон-
ско-градежен камен мора да биде таква да ја исклучи 
можноста маслото за подмачкување да истече на темелите 
на машините или, ако е тоа можно, темелите мораат да се 
заштитат на соодветен начин. 

Член 50 
Ако машините или уредите што се користат при пре-

работката на архитектонско-градежен камен се зацврсту-
ваат за конструкциите на објектите, мораат да се приме-
нат специјални зацврствуања што го намалуваат пренесот 
на вибрации врз тие конструкции на објекте!: 

Член 51 
Навојните споеви на подвижните оклопни единици 

(кардански зглобови, руди, дискови, работилки и др.) мо-
раат да бидат обезбедени така што да не можат да се само-
одвртуваат. 

Член 52 
Отворените, подвижните и обртните склопови (замај-

ци, вратила, лостови, спојници, ременици и др.) на маши-
ните и уредите што се наоѓаат на висина помала од 2 т од 
рамнината за опслужување мораат да бидат заштитени од 
случаен допир, со штитници од лим или мрежа. 

Штитниците од став 1 на овој член мораат лесно да 
се раставуваат. 

Член 53 
Елементите на автоматика на машините и уредите 

што се користат при преработката на архитектонско-гра-

дежен камен мораат да бидат заштитени од валкање или 
упаѓање на туѓи тела. 

Член 54 
Сиот надворешен складовен простор мора да има со-

одветен наклон за непречено истечување на вода. 

1. Складирање на блоковите 

Член 55 
Блоковите се складираат на определен и за то под-

готвен простор. Подлогата за складирање мора да одгова-
ра на оптоварувањето што настанува од складираните 
блокови, со тоа што коефициентот на сигурноста за носи-
вост на подготвениот терен мора да изнесува најмалку 1,5. 

Член 56 
За ракување со блоковите мора да се изработи тех-

ничко упатство, кое ги содржи следните податоци: сред-
ството со кое се складираат блоковите (порталеи или мос-
тен кран, дерик-кран, автодигалка и др.), начин на приста-
пување до складот за да се складираат или прифатат бло-
ковите за преработка, растојание меѓу редовите на блоко-
ви, висина на складирањето и број на редови на блокови 
во однос на механизацијата, начин на врзување на блоко-
вите и томболоните (блок-јаже или синџир-кукачка), на-
чин на меѓусебно одвојување на блоковите по висина и 
други специфичности со оглед на определениот склад. 

Член 57 
Технолошката вода во погонот за преработка на ар-

хитектонско-градежен камен мора да се собира и одведува 
така што да се спречи нејзино влегување во темелите на 
објектот и машините. 

Член 58 
Нивото на подземните води мора постојано да се 

одржува под најниската кота на темелот на објектот или 
машините. 

2. Транспорт на блоковите и производите 

Член 59 
Од местото на складирање до местото на преработка 

блоковите се транспортираат со кран, вагонет, автодигал-
ка или со други соодветни средства. 

Член 60 
Меѓу превозното средство и околината (ѕидови, пре-

гради, машини и др.) мора да постои слободен простор 
широк најмалку 0,7 т од едната страна и 0,3 ш од другата 
страна. На премините низ ѕидовите растојанието од обете 
страни мора да изнесува најмалку 0,3 т ширина. 

Член 61 
Блоковите и производите натоварени на превозно 

средство мораат да бидат обезбедени така што да не дојде 
до паѓање или превртување. 

Член 62 
Ако е во прашање дисконтинуиран технолошки про-

цес, производите се транспортираат со внатрешен кран, 
автокар-виљушкар, рачна количка, рачно и со други соод-
ветни средства. 

Член 63 
Гатерирани плочи во производствениот процес и при 

складирањето можат да се транспортираат и директно на 
виљушките на виљушкарот. Средствата со кои се тран-
спортираат гатерираните плочи мораат да бидат снабдени 
со техничко упатство, кое содржи податоци за: бројот на 
плочите што можат да се носат зависно од големината, 
патиштата на движењето на транспортното средство и на-
чинот на осигурување, како и други податоци значајни за 
ракување со гатерираните плочи при транспортот. 
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Член 64 
Истовремено носење на повеќе од една палета на ви-

љушкарот не е дозволено. 

Член 65 
Слагање на полупреработенн или преработени плочи 

на куп чија висина е поголема од 1 т во просториите во 
кои се одвива процесот на нивна преработка не е дозволе-
но. 

На отворен простор - склад можат да се слагаат нај-
многу две палети една на друга. 

Дебели плочи и масивни парчиња се пакуваат на ист 
начин како и блоковите. 

Член бб 
При внатрешен транспорт, особено кога се врши со 

кран и кога се превезуваат тешки производи, патот на пре-
возот мора да биде слободен, а транспортот треба да се 
врши, по правило, во слободниот премин меѓу машините, 
а никако над работниците. 

3. Машинска и рачна обработка 

Член 67 
Транспорт на финално режани плочи може да се 

врши само на палети врз кои плочите мораат да бидат 
обезбедени на соодветен начин за да не дојде до паѓање 
или превртување. 

Член 68 
При машинска обработка на блокови и плочи мораат 

да се преземат следните технички мерки за заштита при 
режење: 1) просторот околу машината мора да биде на со-
одветен начин ограден; 2) блоковите и томболоните, а по 
потреба и плочите за обработка, мораат на сигурен начин 
да се зацврстат со соодветни средства за платформата на 
количката. 

Член 69 
Рачна обработка на блок се врши со машински или со 

рачен алат. Просторот на кој се обработуваат блоковите 
мора да биде ограден. Местото на рачната обработка на 
блокот мора да биде пристапно за машините за транспорт 
на блокот, зависно од формата на производот што се сака 
да се добие, обликуваните елементи и др. 

Член 70 
Носечките конструкции на машините и носачите на 

одделни машински елементи мораат да се прегледаат ед-
наш месечно, а генерално секоја година. Наодите се запи-
шуваат во книгата на прегледи. 

4. Складирање на готови производи 

Член 71 
Готовите производи, Спакувани и пакувани, се скла-

дираат на определено и за тоа подготвено место. Подло-
гата за складирање мора да одговара на оптоварувањето 
настанато од складираните производи, според член 55 на 
овој правилник. 

Член 72 
Неспакуваните производи, по правило, се потпираат 

врз подготвени рамки, стабилни или подвижни. Спакува-
ните производи се одлагаат така што да не се оштетат од 
тежината или од неправилното складирање. 

5. Одлагање на отпадниот материјал од преработката 

Член 73 
Отпадниот материјал мора да се одлага на место 

што е за тоа подготвено. На јаловиштата за одлагање на 
јаловината од преработката се применуваат прописите за 
одлагање на јаловината од површинскиот коп на архитек-
тонско-градежен камен. 

Член 74 
Јаловиот материјал, по правило, се собира во контеј-

нери и се превозува на јаловиштата. 

6. Снабдување со електрична енергија 

Член 75 
Електричните инсталации, зависно од технолошкиот 

процес, мораат да се изведуваат според прописите за елек-
трични постројки. 

Член 76 
Конструкцијата на штитниците за уредите што се на-

оѓаат под електричен напон, а кои не бараат постојано оп-
служување, мора да биде изведена така што да се отвора 
само со посебна направа (алат). 

Член 77 
Сите натписи на деловите на уредите со кои се упра-

вува во постапката на преработка на архитектонско-гра-
дежен камен мораат да бидат читливи и јасни. 

/ Член 78 
На штитниците на уредите што работат при електри-

чен напон поголем од 42 V мора да се наоѓа сигурносен 
знак. 

Член 79 
Бојата на командниот пулт мора да биде контрастна 

во однос на бојата на апаратот и уредите што се вградени 
во него. 

7. Снабдување со вода 

Член 80 
Инсталациите за снабдување со технолошка вода мо-

раат да бидат сосема одвоени од инсталацијата за снабду-
вање со вода за пиење. 

Член 81 
Пумпната станица, доводните цевки и одводните ка-

нали мораат да бидат заштитени така што да не дојде до 
замрзнување. 

8. Отстранување на прашината и водената пареа 

Член 82 
Машините и уредите за работа при чие користење се 

создава и издвојува штетна прашина мораат да бидат оп-
ремени со уред за отстранување на прашината. Уредите за 
отстранување на прашината мораат да бидат врзани за 
сопствен или за централен систем на вентилација. Шму-
качките капи мораат да бидат изведени така што да можат 
да се симнуваат заради чистење, подмачкување и поправ-
ка. Системот за распрскување мора да биде поврзан со 
уредот за пуштање во погон, така што машините и уреди-
те да не можат да се пуштат во погон без истовремено деј-
ствување на системот на одведување на прашината. Сис-
темот за р&спрскување мора да има таков степен на ефи-
касност на соборувањето на прашината што концентраци-
јата на прашина да не биде поголема од максимално до-
зволената концентрација утврдена со прописот за југосло-
венскиот стандард за максимално дозволени концентра-
ции на штетни гасови, парен и аеросоли во атмосферата 
на работните простории и работилиштата. 

9. Натоварување и пакување на готови производи во 
транспортни средства 

Член 83 
Готовите производи можат да се натоваруваат во 

транспортни средства поединечно или пакувани во кутии, 
сандаци, палети или контејнери. Спакуваните производи 
што се натоваруваат во транспортно средство мораат да 
бидат добро зацврстени за транспорт во јавниот сообра-
ќај. 
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Член 84 
Гатерирани плочи како готов производ се пакуваат, 

по правило, на постаменти во форма на тространа при-
зма, која во пресек има рамнокрак триаголник и се пода-
ваат така што подолгите краци да служат за потпирање на 
плочите. Плочите со потпирање се пакуваат од обете стра-
ни на постаментот, а потоа целото пакување наоколу се 
заковува со штафни или се врзува. 

Гатерираните плочи од став 1 на овој член мораат 
при натоварувањето да се врзат со четири јажиња, при 
што мора да се обезбеди и истовремено подигање на по-
стаментот. 

Член 85 
Полираните нефрезирани плочи се пакуваат на ист 

начин како и гатерираните плочи, со тоа што полираните 
површини на две соседни плочи се свртуваат една спрема 
друга („лице на лице"), при што меѓу нив, по потреба, се 
става погоден материјал заради заштита на рабовите и об-
работените површини на плочите од оштетување. 

Член 86 
Полираните фрезирани плочи се пакуваат на палети. 

Плочите се слагаат во хоризонтални или вертикални ре-
дови, но така што полираните површини на две соседни 
плочи се свртуваат една спрема друга („лице на лице"), со 
тоа што меѓу нив, по потреба, се става погоден материјал 
заради заштита од оштетување на тие производи. Налети-
те мораат да бидат накрст поврзани со пластична или ме-
тална лента. 

IV. ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТЕХНИЧКИ КАМЕН 

Член 87 
Технички камен се добива со помош на мински дуп-

чотини, комори©, со рипување и на друг начин, со оглед 
на геомеханичките својства, геолошките услови и локаци-
јата. 

Член 88 
Ако поради карактеристиките на карпената маса која 

се дупчи не е можно нормално дупчење во зависност од 
техничките карактеристики на уредите за дупчење, мораат 
да се изработат платформи од кои се врши дупчење. 

При дупчењето и минирањата под етажната косина, 
местото, опремата и материјалот мораат да се заштитат 
од парчињата карпа што можат да се одронат од косината 
на етажата. 

Член 89 
Гарнитурата и приборот за дупчење мораат да бидат 

снабдени со техничко упатство, кое содржи податоци за: 
1) начинот на визуелен преглед на најважните делови 

и склопови на гарнитурата за дупчење пред почетокот на 
работа; 

2) утврдувањето на состојбата на работилиштето и 
контролата на стабилноста на челото на работилиштето 
пред монтажата, а подоцна и пред секое пуштање на гар-
нитурата за дупчење во работа; 

3) постапката при монтажата на гарнитурата за дуп-
чење; 

4) постапката во случај на ненадејни ломови, заглаву-
вање, пропаѓање на алатот и ел. во текот на работата; 

5) запирањето на гарнитурата за дупчење; 
6) мерките и дејствијата што мораат да се преземат 

на крајот од работната смена пред екипажот да ја напуш-
ти гарнитурата за дупчење; 

7) одржувањето на гарнитурата и приборот за дупче-
ње во текот на работата и за време на стоењето и др.; 

8) постапката при демонтажата на гарнитурата и 
приборот за дупчење; 

9) Упатството од став 1 на овој член може да содржи 
и други податоци значајни за правилно ракување и 
одржување на гарнитурата и приборот за дупчење. 

Член 90 
Дупчењето и минирањето мораат да се изведуваат во 

согласност со прописите за техничките нормативи при ми-
нирање. 

При дупчањето и минирањето изборот на шемата на 
врската, распоредот и бројот на дупчотините, видот и ме-
тодата на експлозивни полнења за секоја конкретна ситуа-
ција мора да обезбеди што поповолен гранулометриски 
состав на минираната маса, при најнизок погрошок на 
енергија и минерско-експлозивни средства и најмало вли-
јание врз работната средина. 

Член 91 
Минирањето се изведува врз основа на рударскиот 

проект за експлоатацијата, за чија изработка се користат и 
собраните податоци во текот на истражните работи (про-
бни минирања и др.). 

Член 92 
Уситнување на покрупните парчиња, т.н. вангабари-

ти, добиени при масовно минирање се врши со дополни-
телно дупчење и минирање, со налепување на експлозивни 
полнења или механички. 

Член 93 
Работната висина на етажата се определува со проек-

тот, со тоа што се замаат предвид геомеханичките свој-
ства на карпената маса и технологијата на добивање и, по 
правило, изнесува најмногу 30 ш. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, се 
дозволува и поголема висина, ако се утврди со проектот. 

Висина на соборениот материјал (ћ) е условена со ви-
сината на копањето (ћп) и се определува според следниот 
образец: 

ћ < 1,5 ћп (ш) 

Член 94 
Ако натоварување и транспорт на етажата се врши со 

камиони, ширината на етажната рамнина мора да изнесу-
ва најмалку 12 ш. 

Ако камионот свртува на етажата, најмалата ширина 
на етажната рамнина може да изнесува 20 ш, или мора да 
биде обезбедено проширување широко најмалку 20 т . 

Член 95 
При гравитационен транспорт на материјали од гор-

ните етажи на колот на основната етажа, ширината на 
етажната рамнина мора да изнесува најмалку 5 ш, а со 
проектот мораат да бидат определени мерки за сигурност 
на тие етажи. 

Гравитационен транспорт од работните етажи на ос-
новната етажа може да се врши од вкупна висина најмногу 
100 гп. 

Меѓусобирни етажи можат да се определат во рамки-
те на вкупна висина од 100 ш, зависно од начинот на доби-
вање и транспортот на минерални суровини. 

Член 96 
За површинските копови на технички камен на под-

рачје на кое поради конфигурацијата на теренот не може 
да се изработи систем на каналска мрежа заради заштита 
на површинскиот коп од атмосферски врнежи, мора да се 
обезбеди собирање на водата во најниската точка на по-
вршинскиот коп. Водата по природен пат или со пумпи и 
цевоводи се одведува надвор од површинскиот коп под ус-
лов притоа да не се нарушува нормалното одвивање на 
технолошкиот процес. 

Член 97 
Ако централниот водособирник или природните со-

бирници имаат капацитет на прием на атмосферските 
врнежи за време подолго од 8 часа, а собраната вода не го 
загрозува одвивањето на производсвениот процес и тех-
ничките објекти и околината, пумпата на централниот во-
дособирник може да биде напојувана со напон од еден из-
вор на електрична ененргија. 
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Член 98 
На местата и приодните патишта што се во близина 

на работ на етажата мораат да се предвидат мерки за 
спречување на паѓање низ етажната косина (огради, ѕидо-
ви, мрежи, насипи и ел., кои можат да бидат привремени 
или постојани). 

V. ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЧАКАЛ И ПЕСОК ОД ЛЕ-
ЖИШТА НАД НИВОТО НА ВОДАТА 

1. Подготвителни работи 

Член 99 
При експлоатација на лежишта на чакал и песок во 

близина на водотеци мораат да се предвидат мерки за за-
штита од продор на вода, како и од подигање на нивото 
на подземните води, со тоа што најниската работна етажа 
мора да биде над највисокиот водостој и највисокото ниво 
на подземните води за последните 10 години. 

Член 100 
Ако теренот над експлоатационото поле на чакал и 

песок е покриен со шума, пред почетокот на откопните ра-
боти шумата мора да се исече, а корените целосно да се 
извадат. 

2. Работи на откриената 

Член 101 
Јаловиот материјал од површината на експлоатацио-

ното поле мора да се отстрани и депонира на надворешно 
одлагалиште, со тоа што тој материјал мора да се зачува 
и да се користи за рекултивација на откопаниот простор. 

Член 102 
Динамиката на работите за откопување на откривка-

та од лежиштето на чакал и песок мора да се усогласи та-
ка што октриените резерви на чакал и песок за експлота-
ција да не го преминуваат тримесечниот капацитет на 
производството на погонот. 

3. Одлагање на откривката 

Член 103 
По завршувањето на одлагањето на предвидените ко-

личини јаловина, на постојаните одлагалишта на јаловина 
треба веднаш да им се дадат завршни форми. 

Член 104 
Ако за рамнење на одлагалиштата се користи бул-

дожер, тој мора да се движи спрема работ на косината са-
мо во насока напред, односно работниот алат мора да би-
де насочен кон работ на косината, а до работ на косината 
мора да се остава заштитен насип од материјалот на от-
кривката широк најмалку 1,20 т и висок најмалку 0,60 ш. 

Член 105 
Растојанието меѓу најниската етажа на чакал или пе-

сок и најниската етажа на одлагалиштето при одлагањето 
на јаловина во внатрешниот дел на колот треба да биде 
што помало. 

4. Откопување 

Член 106 
Откопување на лежишта на чакал и песок на повеќе 

од една етажа мора да се врши одозгора надолу. 

Член 107 
Во лежишта со наизменични наслојки на чакал и пе-

сок етажите треба да се проектираат така што да се овоз-
можи селективно откопување по видови чакал и песок. 

Член 108 
Ракалот и песокот на одлагалиштата мораат да се за-

штитат од валкање. 

Член 109 
Ако при експлоатација на чакал и песок се работи 

рачно, висината на етажите на смее да биде поголема од 2 
т . 

Член НО 
При засечување на нови етажи, висината на етажата 

на смее да биде поголема од нејзината ширина. 

Член 111 
При експлоатација на чакал и песок забрането е 

поткопување на етажата. 

Член 112 
Во опасните зони на работилиштето што се склони 

кон лизгање и кај кои падот на наслојките на чакал или пе-
сок е свртен кон работилиштето, мораат да се вршат гео-
механички набљудувања на стабилноста на работилиште-
то. 

Член 113 
Ако при експлоатација на чакал и песок се користат 

скрепер и булдожер, најголемите агли на наклонот на ко-
сината на етажата мораат да се определат врз основа на 
геомеханички испитувања на чакалот и песокот. 

Член 114 
Ако при експлоатација на чакал и песок се користат 

багер и натоварувач, висината на етажата мора да се при-
способи кон техничките карактеристики на машината и 
работната околина. 

Член 115 
За време на транспортот песокот не смее да се истура 

од транспортните средства. 
При транспортот на поголема оддалеченост или низ 

изразито ветровити подрачја, сандаците на транспортни-
те средства мораат да бидат покриени со перади, или то-
варот по површината мора добро да се овлажи. 

VI. ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЧАКАЛ И ПЕСОК ОД ЛЕ-
ЖИШТА ПОД НИВОТО НА ВОДАТА 

Член 116 
Под лежишта на чакал и песок под нивото на вода, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат и лежиштата 
што во почетната фаза на експлоатацијата се над нивото 
на подземената вода а чие најниско ниво на експлотација 
се предвидува под нивото на водата. 

1. Подготвителни работи 

Член 117 
При експлоатација на чакал и песок со помош на ма-

шини и постројки монтирани на брегот, до подрачјето на 
експлоатацијата мора да се изработи пристапен пат. Ши-
рината и носивоста на коловозната конструкција се опре-
делуваат во зависност од техничките карактеристики на 
применетата натоварно-транспортна механизација, со тоа 
што најмалата ширина мора да биде 4 т , со проширувања 
за разминување на секои 100 т на патот. 

Член 118 
Ако трасата на пристапниот пат е оддалечена помал-

ку од 15 т од брегот, стабилноста на косината на брегот 
мора да се определи според геомеханичко пресметување 
со оглед на условите за користење на патот. 
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Член 119 
Пред експлотацијата на чакал и песок јаловиот по-

кривач мора да се отстрани во зависност од динамиката 
на експлоатацијата, а ширината на исчистениот појас мо-
ра да изнесува најмалку 15 т сметајќи од најблискиот раб 
на етажата. 

Член 120 
Материјалот на покривката се одлага, по правило, 

надвор од експлоатационото поле на чакал или песок. 

Член 121 
Ако откривката може да се употреби за рекултиваци-

ја и озеленување на откопаниот простор, таа се депонира 
во експлоатационото поле, но на терен што е најмалку 1 т 
над највисоко забележениот водостој. 

Член 122 
Откривката може да се откопува рачно и механички. 

Член 123 
Ако откривката се откопува рачно работите се изве-

дуваат само во една етажа со максимална висина од 2 т и 
минимална ширина од 2 т . 

Член 124 
За транспорт на отстранетиот јалов покривач треба 

да се користи изградениот или постојниот приоден пат. 

2. Средства за експлоатација под нивото на водата 

Член 125 
За експлоатација на чакал и песок под нивото на во-

дата можат да се користат разни видови багери и скрерпе-
ри, што можат да бидат поставени (монтирани) на брегот 
или на вода како пловни објекти. 

Член 126 
Машините или постројките што се користат за ек-

сплоатација на чакал или песок на брегот мораат да се на-
оѓаат на место што се определува врз основа на пресмету-
вање на носивоста, на почвата односно стабилноста на ко-
сината на брегот. 

Со пресметувањето од став 1 на овој член се опреде-
лува: минималната сигурносна оддалеченост на машина-
та од горниот раб на брегот, односно стабилноста на коси-
ната на брегот заради спречување превртување и пропаѓа-
ње на натоварната машина во вода, и тоа врз основа на 
геомеханичките карактеристики на материјалот на 
лежиштето, динамичкото оптоварување на машината и 
зоната на лизгачкиот круг. Коефициентот на стабилноста 
на косината на брегот мора да изнесува најмалку 1,4. 

Член 127 
Ако чакалот и песокот се одалагаат во зоната на ек-

сплоатација, местото и висината на депонирањето се оп-
ределуваат со пресметување со оглед на количината на де-
понираниот материјал, носивоста на почвата, технологи-
јата на добивањето и видот на средствата за натовар и 
одвоз. 

Член 128 
Со уредите за експлоатација може да се дојде од бре-

гот до пловниот објект со помош на друг пловен објект 
или со помош на мост со сигурна носива конструкција, 
што е поставен од брегот до пловниот објект, широки нај-
малку 1 т , и кој најмалку од едната страна мора да има 
ограда висока 1 т . Најмалата должина на мостот на бре-
гот и на пловниот објект се определува во зависност од 
специфичните потреби, земајќи го предвид коефициентот 
на сигурноста. 

Член 129 
Ако откопаниот чакал и песок се довезуваат на бре-

гот со пловни објекти, за .прифаќање на тие објекти мора 

да се изгради соодветно прифатно место (пристаниште, 
мол), според пловните карактеристики на пловилото и на-
чинот на транспорт на чакалот и песокот. 

Член 130 
Машините што при експлоатацијата работат на бре-

гот, во случај на поплава или прекин на работата подолго 
од 8 часа, мораат да се преместат на терен кој е најмалку 2 
т над регистрираниот водостој. 

Член 131 
Ако врз основа на геомеханички пресметувања не е 

определено поинаку, експлоатација на чакал и песок во за-
творени базени треба да се врши така што оддалеченоста 
од јавните сообраќајници да изнесува најмалку 50 т . 

Член 132 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-113/1 
10 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

175. 
Врз основа на член 24 став 2 и член 25 став 2 од Зако-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СЕКУНДАРНИ 
ЕТАЛОНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА 
МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА МЕРЕЊЕ-

ТО ОД 0,01 Т ДО 2 Т 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат секундарните еталони 
на единица магнетна индукција (во натамошниот текст: 
секундарните еталони) и работните еталони на единица 
магнетна индукција (во натамошниот текст: работните 
еталони) во опсег на мерењето од 0,01 Т до 2 Т. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ. ЅЕКЕ (М1-1)/1. 

Член 2 
Под секундарни еталони, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат еталон-уредите на магнетна индук-
ција. 

Еталон-уредите на магнетна индукција се различни 
типови калеми на магнетна индукција, со определени 
вредности на константите на калемите и мерилата на маг-
нетна индукција, чиј принцип на работа е заснован врз по-
јавата на нуклеарна магнетна резонанса. 

Секундарните еталони од став 1 на овој член во сво-
јот состав можат да имаат и додатна мернотехничка опре-
ма (стабилизирани извори на напојување, мерила на елек-
трична струја, напон и ел.). 

Член 3 
Секундарните еталони се употребуваат за преглед на 

работните еталони и мерилата на магнетна индукција, и 
тоа: 

1) мерите на магнетна индукција - со директна мето-
да на мерење; 

2) уредите за испитување на мерилата на магнетна 
индукција - со диференцијал на метода на мерење или со 
метода на непосредно споредување; 
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3) тесламетрите - со метода на непосредно спореду-
вање. 

Член 4 
Под работни еталони, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат техничките средства наменети за мерење 
на магнетна индукција. Работни еталони можат да бидат: 

1) материјализирани мери на магнетна индукција во 
форма на различни видови калеми (соленоиди), постојани 
магнети и електромагнети; 

2) уреди за испитување на мерилата на магнетна ин-
дукција. 

Зависно од специфичноста на конструкцијата, работ-
ниот еталон може да биде составен од техничките сред-
ства од став 1 на овој член. 

Работните еталони од ст. 1 и 2 на овој член во својот 
состав можат да имаат и додатна мернотехничка опрема 
(мерила на електрична струја, напон и ел.). 

Член 5 
Работните еталони-мери на магнетна индукција, се 

употребуваат за преглед на следните мерила на магнетна 
индукција: 

1) на мерилата на магнетна индукција - со директна 
метода на мерење; 

2) на тесламетрите - со директна метода на мерење. 

Член 6 
Работните еталони-уреди за испитување на мерилата 

на магнатна индукција се употребуваат за преглед на след-
ните мерила на магнетна индукција: 

1) на мерилата на магнетна индукција - со директна 
метода на мерење или со метода на непосредно споредува-
ње; 

2) на тесламетрите - со директна метода на мерење 
или со метода на непосредно споредување. 

Член 7 
Работните еталони можат да се употребуваат и за 

преглед на мерила на карактеристиките на магнетните ма-
теријали, ако односот на дозволената грешка на работни-
от еталон и ни дозволената грешка на мерилото не е пого-
лем од 1:3. 

Член 8 
Точноста на секундарните еталони се определува со 

вредноста на вкупната мерна несигурност што за одделни 
секундарни еталони во сиот опсег на мерење мора да биде 
во границите од 7 • 10"5 до 4 • 10"4, со веројатност р — 95%. 

Член 9 
Референтни услови, под кои се определува точноста 

на секундарните еталони, се: 
1) температура од 10°С до 35°С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ±20%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ±0,01%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,2%. 
Формата на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува за повеќе од ± 1% од синусоидната фор-
ма на кривата. 

Член 10 
Границите на дозволените грешки на работните ета-

лони во сиот опсег на мерењето се: 
1) за мерите на магнетна индукција од 3 • 10"4 до 5 • 

10~3; 
2) за уредите за испитување на марилата на магнетна 

индукција од 6 • 10"4 до 8 • 10"3. 

Член 11 
Референтни услови, под кои се утврдуваат најголеми-

те дозволени грешки на работните еталони, се: 
1} температура од 5°С до 40°С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 25%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ±0,05%; 
4) фреквенција на напонот на напојување™ - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 НГ ± 0,3%. 
Формата на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува за повеќе од ± 2% од синусоидната фор-
ма на кривата. 

Член 12 
Помошната опрема мора да биде таква што да ги 

обезбедува референтните услови во поглед на напонот, 
фреквенцијата, формата на кривата на напонот, струјата, 
и ел. 

Член 13 
Секундарните еталони и работните еталони мораат 

да бидат конструирани така што да се заштитени од меха-
нички оштетувања, вибрации, потреси и други влијанија 
на околината. 

Член 14 
Секундарните еталони и работните еталони мораат 

да бидат изработени од материјал чии промени на меха-
ничките, топлотните, електричните и магнетните особини 
не влијаат врз метролошките својства пропишани со овој 
правилник. 

Член 15 
Со конструкцијата на секундарните еталони и на ра-

ботните еталони мора да биде предвидено место за втис-
нување на жиг односно за ставање на налепница. 

Член 16 
Натписите и ознаките на секундарните еталони и на 

работните еталони мораат да бидат испишани на еден од 
јазиците и писмата на народите односно народностите на 
Југославија. 

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

Член 17 
На секундарниот еталон и на работниот еталон мо-

раат да бидат испишани: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) серискиот број и годината на производство; 
3) ознаката на типот; 
4) ознаката на опсегот на мерењето. 
Освен натписите од став 1 на овој член, на работниот 

еталон мора да биде испишана службената ознака на ти-
пот, ако е извршено испитување на типот на работниот 
еталон. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1819/1 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод на мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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176. 
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 РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА 
МАГНЕТЕН ФЛУКС И НА хМЕРИЛА СО МАГНЕТЕН 

ФЛУКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропушуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на работни еталони на 
единица магнетен флукс (во натамошниот текст: работни 
еталони) и на мерила на магнетен флукс (во натамошниот 
текст: мерила) што во поглед на стручноста на работни-
ците, опремата и работните простории, мораат да ги ис-
полнуваат организациите на здружен труд и работните лу-
ѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните што произведуваат 
и поправаат работни еталони и мерила. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ. (МР-1)/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се дожни да ги 
обезбедат за преглед на работни еталони и мерила, мора-
ат да имаат IV и VII степен стручна подготовка односно 
средна и висока стручна подготовка од електрострука и 
мораат да ја познаваат постапката и методите на прегле-
дот. 

Член 3 
За преглед на работни еталони се користат секундар-

ни еталони на единица магнетен флукс - еталон-уреди на 
магнетен флукс (различни типови на калеми на магнетен 
флукс, со определени вредности на константите на кале-
мите и додатна мернотехничка опрема. 

При прегледот на работните еталони може да се ко-
ристи помошна опрема, ако тоа го бара специфичноста на 
конструкцијата на работните еталони. 

Член 4 
Вкупната мерна несигурност на еталон-уредот на 

магнетен флукс мора во целиот опсег на мерењето да се 
наоѓа во границите од 5-10~5 до 8-10~5, со веројатност 
Р-95%. 

Член 5 
За преглед на мерила се користат следните работни 

еталони: 
1) калеми на магнетен флукс, со определени вреднос-

ти на константите на калемите; 
2) мери на магнетен флукс - мостри на референтните 

материјали; 
3) уреди за испитување на мерило на магнетен флукс. 
Работните еталони од став 1 на овој член можат во 

својот состав да имаат и додатна мернотехничка опрема 
(мерила на електрична струја, напон и ел.). 

При преглед на мерилото може да се користи и по-
мошна опрема, ако тоа го бара специфичноста на кон-
струкцијата на мерилото. 

Член 6 
Работните еталони за преглед на мерилата се дадени 

во следната табела. 

Реден Работен еталон Опсег на мере- Граници на до-
број ње (^Ђ) зволените 

грешки 

1. Калеми на магнетен 
флукс со определени 
вредности на констан-
тите на калемите 

од 1.10~* 
до 1.10 2 

од ЗЛО"4 

до 8.10"4 

2. Мери на магнетен 
флукс 

од 1 ЛО"5 

до 1.10 2 
од 7ЛО-4 

до 1.10-2 

2. Мери на магнетен 
флукс 

од 1.10"5 

до 1.10-2 • 
од 7ЛО"4 

до 1.10-2 

3. Уреди за испитување 
на мерилата на магне-
тен флукс 

од 1.10"$ 

до1.10"2 
од 2Л0^» 
до 9.10-4 

Член 7 
Во работните простории мора да бидат сместени тер-

мометри за мерење на температурата на возудхот, чија 
најмала вредност на поделокот не смее да биде поголема 
од 1°С и хигрометри за мерење на реалтивната, влажност 
на возудхот чија најмала вредност на по дел окот не смее 
да биде поголема од 5%. 

Член 8 
Работните простори за преглед на работните еталони 

и на мерилата мораат: 
1) да бидат изградени во согласност со техничките 

нормативи и доволно пространи за сместување на опрема-
та; 

2) да бидат чисти и суви и да ги исполнуваат пропи-
шаните услови во поглед на хигиенско-техничката зашти-
та; 

3) да бидат заштитени од бучава, потреси, вибрации, 
пробивање на прашина, водена пареа, агресивни гасови и 
ел.; 

4) да бидат заштитени од надворешни електромаг-
нетни полиња и други електроизобличувања. 

Член 9 
Површината на работната просторија не смее да би-

де помала од 30 т 2 . 

Член 10 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард Ј1Ј-
Ѕ.1Ј.С9. 100, предвиден во Решението за југословенскиот 
стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/62), односно осветле нието мора да биде „големо" и да 
се изведува како „општо" осветление. 

Член 11 
Работната просторија мора да биде заштитена од ди-

ректно пробивање на сончеви зраци. 

Член 12 
Изворите на топлота кои служат за греење на работ-

ната просторија треба да се доволно оддалечени од место-
то на кое се врши преглед на работните еталони и на ме-
рилата и изведени така што да овозможуваат рамномерно 
загревање на просторијата. 

Член 13 
Во работната просторија за преглед на работните 

еталони и на мерилата не смеат да се држат предмети кои 
би можеле да го смеќаваат нормалното вршење на прегле-
дот ниту смеат за време на прегледот да се вршат други 
дејствија. 

Член 14 
Референтни услови во работната просторија за пре-

глед-на работните еталони се: 
1) температура 23 °С ± 3 °С; 
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2) релативна влажност на воздухот 60% ± 10%; 
3) напон на напојување^ - референтна вредност на 

напонот ± 0,05%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,3%. 
Обликот на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува од синусоидниот облик на кривата по-
веќе од ± 2%. 

Член 15 
Референтни услови во работната просторија за пре-

глед на мерилата се: 
1) температура 23 °С ± 5 °С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 15%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ± 0,1%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,5%. 
Обликот на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува од синусоидниот облик на кривата по-
веќе од ± 3%. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2975/1 
4 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

177. 
Врз основа на член 24 став 2 и член 25 став 2 од Зако-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СЕКУНДАРНИ 
ЕТАЛОНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА 

МАГНЕТЕН ФЛУКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат секнударните еталони 
на единица магнетен флукс (во натамошниот текст: секун-
дарни еталони) и работните еталони на единица магнетен 
флукс (во натамошниот текст: работни еталони). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката МШ. ЅЕКЕ. (МР-1/1). 

Член 2 
Под секундарни еталони, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат еталон-уреди на магнетен флукс. 
Еталон-уреди на магнетен флукс се различни типови 

калеми на магнетен флукс, со определени вредности на 
константите на калемите. 

Секундарните еталони од став 1 на овој член можат 
во својот состав да имаат и додатна мернотехничка опре-
ма (мерила на електрична струја, напон и ел.). 

Член 3 
Секундарните еталони се употребуваат за преглед на 

работните еталони на единица магнетен флукс, и тоа: 
1) калеми на магнетен флукс, со диференцијален ме-

тод на мерење; 

2) мера на магнетен флукс, со директен метод на ме-
рење; 

3) уреди за испитување на мерила на магнетен флукс 
со директен метод на мерење. 

Член 4 
Под работни еталони, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат техничките средства наменети за мерење 
на магнетен флукс, а можат да бидат: 

1) калеми на магнетен флукс, со определени вреднос-
ти на константите на калемите; 

2) мери на магнетен флукс - мостри на референтните 
материјали; 

3) уреди за испитување на мерила на магнетен флукс. 
Работните еталони од став 1 на овој член можат во 

својот состав да имаат и додатна мернотехничка опрема 
(мерила на електрична струја, напон и ел.). 

Член 5 
Работните еталони-калеми на магнетен флукс се 

употребуваат за преглед на следните мерила на магнетен 
флукс: 

1) калеми на магнетен флукс, со диференцијален ме-
тод на мерење; 

2) веберметри, со директен метод на мерење. 

Член 6 
Работните еталони-мери на магнетен флукс (мостри 

на референтни материјали) се употребуваат за преглед на 
мерила на магнетен флукс-веберметри, со директен метод 
на мерење. 

Член 7 
Работните еталони-уреди за испитување на мерила 

на магнетен флукс, се употребуваат за преглед на следни-
те мерила на магнетен флукс: 

1) калеми на магнетен флукс, со директен метод на 
мрење; 

2) веберметри со директен метод на мерење. 

Член 8 
Работните еталони на единица магнетен флукс можат 

да се употребуваат и за преглед на мерила на карактерис-
тиките на магнетните материјали, ако односот на дозволе-
ната грешка на работниот еталон и на дозволената греш-
ка на мерилото не е поголем од 1 : 3. 

Член 9 
Опсегот на мерењето на секундарните еталони е од 

1 • 10~3 до 1 • 10~2 т 

Член 10 
Точноста на секундарните еталони се определува со 

вредноста на вкупната мерна несигурност која за одделни 
секундарни еталони во целиот опсег на мерењето мора да 
се наоѓа во границите од 5 • 10"5 до 8 • 10~5 со веројат-
ност р — 95%. 

'Член 11 
Референтни услови, под кои се определува точноста 

на секундарните еталони, се: 
1) температура од 10 °С до 35 °С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 20%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ± 0,01%; 
4) фреквенција на капојувањето - референтна вред-

ност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,2%. 
Обликот на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува од синосоидниот облик на кривата по-
веќе од ± 1%. 

Член 12 
Опсезите на мерењето на магнетниот флукс и на гра-

ницата на дозволените грешки на работните еталони се 
дадени во следната табела: 
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Реден 
број Работен еталон 

Опсег на 
мерењето 

(\Ућ) 

Граници на 
дозволените 
грешки ( ) 

1 2 3 4 

1 Калеми на магне-
тен флукс со опре-
делени вредности 
на константите на 
калемите 

од 1 • 
до 1 • 

10"6 

10"2 
од 3 • 10"« 
до 8 • 10"2 

2 Мери на магнетен 
флукс 

од 1 • 
до 1 • 

10"$ 

10~2 
од 7 • 10-4 

до 1 • 10"2 

3 Уреди за испитува-
ње на мерила на 
магнетен флукс 

од 1 • 
до 1 • 

10"5 

10"2 
од 2 • 10-4 

до 9 • 10"4 

Член 13 
Референтни услови при кои се утврдуваат најголеми-

те дозволени грешки на работните еталони се: 
1) температура од 5 °С до 40 °С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 25%; 
3) напон на напојување™ - референтна вредност на 

напонот ± 0,05%; 
4) фреквенција на напонот на напојување™ - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,3%. 
Обликот на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува од синусоидниот облик на кривата по-
веќе од ± 2%. 

Член 14 
Секундарните еталони и работните еталони мораат 

да бидат така конструирани што да се заштитени од меха-
нички оштетувања, вибрации, потреси и од други влијани-
ја на околината. 

Член 15 
Секундарните еталони и работните еталони мораат 

да бидат изработени од материјали чии промени на меха-
нички, топлотни, електрични и магнетни својства, не вли-
јаат врз метролошките својства пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 16 
Со конструкцијата на секундарните еталони и работ-

ните еталони мора да биде предвидено местото за втисну-
вање на жиг односно за ставање на налепница. 

Член 17 
Натписите и ознаките на секундарните еталони и на 

рабовите еталони мораат да бидат испишани на еден од 
јазиците и писмата на народите односно народностите на 
Југославија. 

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

Член 18 
На секундарниот еталон и на работниот еталон мо-

раат да бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) серискиот број и годината на производството; 
3) ознаката на типот; 
4) ознаката на опсегот на мерењето. 
Покрај натписите од став 1 на овој член, на работни-

от еталон мора да биде испишана службената ознака на 
типот, ако е извршено испитување на типот на работниот 
еталон. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1822/1 
26 август 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

178. 

Врз основа на член 4 точка 7 на Законот за Југосло-
венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

МАШИНИТЕ 
1. Се донесуваат техничките правила за градење на 

бродови за внатрешна пловидба, Дел 8 - Машини, кои 
содржат: 

1.1. Општи барања 
1.2. Мотори со внатрешно согорување 
1.3. Редуктори и исклучни спојници 
1.4. Помошни машини 
1.5. Палубни машини 
1.6. Хидраулични уреди 

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-26 
28 февруари 1986 година 

Сплит 

Директор на Југорегистар, 
Игнацио Стиполев, дипл. инж., е. р. 

179. 

Врз основа на член 4 точка 7 на Законот за Југосло-
венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
1. Се донесуваат техничките правила за градење на 

поморски бродови, Дел 17 - Противпожарна заштита, кои 
содржат: 

1.1. Општи одредби 
1.2. Примена 
1.3. Дефиниции и објасненија 
1.4. Обем на надзорот 
1.5. Нацрти и шеми 
1.6. Поделба на бродските простори 
1.7. Поделба на материјалот по горливост, својство на 

ширење на пламенот и запаливост 

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3008/16-25 
28 јануари 1986 година 

Сплит 
Директор на Југорегистар, 

Игнацио Стиполев, дипл. инж., е. р. 

180. 
Врз основа на член 4 точка 7 на Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југоретистар, Советот на Југоретистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊА ОД БРОДОВИ 
1. Се донесуваат техничките правила за градење на 

поморски бродови, Дел 22 - Спречување на загадување од 
бродови дел 1 и Општи одредби за надзор и Дел 2 - Спре-
чување на загадување со масло, кои содржат: 
1.1. Општи одредби за надзор 
1.2. Спречување на загадување со масло 
1.2.1. Нови танкери 
1.2.2. Пресметка на претпоставеното оштетување на тру-

пот на танкерот и претпоставениот излив на масло 
1.2.3. Уред за сепарирање и филтрирање 
1.2.4. Систем за автоматско мерење на содржината на 

масло, регистрирање и управување со испуштање на 
замаслена вода 

1.2.5. Систем на цевоводи за преточување, растоварување 
и испуштање на замаслена вода 

1.2.6. Танкови за талог 
1.2.7. Подвижни објекти за дупчење и други платформи 
1.2.8. Постојни танкери 

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-24 
26 февруари 1985 година 

Сплит 
Директор на Југорегистар, 

Игнацио Стипољев, дипл. инж, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 21 СТАВ 2 НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ВО БЕЛГРАД 
1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијати-

вата на Олга Поповиќ и Виолета Миловиќ, од Белград, со 
решението У бр. 226/84 од 17 октомври 1984 година, по-
крена постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбата на член 21 став 2 и член 34 став 1 на Правил-
никот за станбените односи на работниците на Работната 
заедница на Сојузниот завод за статистика во Белград од 
12 јануари 1985 година. 

2. Со оспорената одредба на член 21 став 2 на Пра-
вилникот е пропишано под деца, како членови на семејно 
домаќинство, се подразбираат лицата помлади од 18 годи-
ни, односно лицата до 26 години ако се наоѓаат на редов-
но школување. 

3. Во одговорот на решението за покренување на по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на став 2 
на оспорениот член на Правилникот, Работната заедница 

на Сојузниот завод за статистика истакна дека наведеното 
стеснување на кругот на деца кои имаат својство на член 
на семејно домаќинство се заснова на начелото на Уста-
вот - трудот и резултатите од трудот да ја определуваат 
материјалната и општествената положба на човекот и де-
ка поради тоа тоа својство не треба да го имаат децата по 
навршување на определен број години на возраст. Тоа 
мислење го изнесе и претставникот на оваа работна заед-
ница на јавната расправа за овој предмет во Уставниот 
суд на Југославија. 

Во врска со одредбата на член 34 став 1 на Правилни-
кот, која е укината со одлуката на Уставниот суд на Југос? 
лавија У бр. 99/81 од 19 X 1983 година, Работната заедни-
ца на Сојузниот завод за статистика го запозна Судот дека 
таа уште не е избришана, но дека не се применува, како 
и дека таа одредба ќе биде изоставена од Правилникот 
при неговите наредни измени и дополненија. 

4. Уставот на СФРЈ, во член 164, му гарантира на гра-
ѓанинот дека на стан во општествена сопственост стекну-
ва станарско право за задоволување на неговите лични по-
треби и потребите на членовите на неговото семејство, во 
согласност со законот. Следствено на таа уставна одред-
ба, со Законот за станбените односи („Службени гласник 
СР Србије", бр. 9/85), во член 9 став 2, набројано е дека за 
деца, како членови на семејно домаќинство, се сметаат де-
ца родени во брак, надвор од брак, или усвоени, пасиноци 
и внучиња без родители. Оваа законска одредба, согласно 
со член 389 на Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата, сообразно се применува и на работните 
заедници на сојузниот орган на управата и на сојузната 
организација. 

Во согласност со таа уставна одредба и со законот, 
работниците во здружениот труд,'врз основа на самоупра-
вен општ акт, ги решаваат станбените потреби не само за 
себе, туку и за сите членови на семејното домаќинство. 

Самоуправно право на работниците на работната за-
едница е со самоуправен општ акт да пропишат, еден од 
критериумите за давање станови на користење да бидат и 
децата, како членови на семејното домаќинство. Со оспо-
рениот правилник, во член 20, е утврдено големината на 
станот, што му се доделува на работникот, да се определу-
ва според бројот на членовите на семејното домаќинство. 
Меѓутоа, со оспорената одредба на член 21 став 2 на Пра-
вилникот стеснет е кругот на членовите на семејното до-
маќинство кој е утврден со наведената законска одредба. 
Имено, со оспорената одредба, со која е утврдено дека са-
мо деца помлади од 18 години, односно деца до 26 години 
ако се наоѓаат на редовно школување имаат својство на 
членови на семејното домаќинство, се исклучени полно-
летните деца неспособни за стопанисување, децата што че-
каат на работа, како и децата што се полнолетни а и пона-
таму се под родителска или општествена заштита. Овие 
деца треба да бидат во рамноправна положба со децата 
предвидени во оспорената одредба на Правилникот, па 
поради тоа, според оцена на Судот, не можат ни да бидат 
исклучени. 

Од тие причини Уставниот суд оцени дека оспорена-
та одредба на член 21 став 2 на Правилникот е несогласна 
со Уставот на СФРЈ и спротивна на Законот за станбените 
односи. 

5. Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна 
расправа на 19 ноември 1985 година, согласно со член 375 
на Уставот на СФРЈ и член 36 на Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, донесе едногласно 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 21 став 2 на Правилни-
кот за станбените односи на работниците на Работната за-
едница на Сојузниот завод за статистика во Белград од 12 
јануари 1983 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
и во Сојузниот завод за статистика, на начинот на кој е об-
јавен Правилникот чија одредба се укинува. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: судијата претседавач на Уставниот суд на Ју-
гославија д-р Стана Ѓуќиќ-Делевиќ и членовите на Судот: 
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Иван Франко, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Јаким 
Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав 
Стијовић 

У бр. 226/84 и 419/84 
19 ноември 1985 година 

Белград 
Претседавач 

Судија на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Стана Ѓуќиќ-Делевиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЧЛЕН 87 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА РЕДОВ-

НИТЕ СУДОВИ 
1. Со Одлуката У бр. 118/82 од 8 ноември 1984 годи-

на, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/85, Устав-
ниот суд на Југославија утврди дека одредбите на член 87 
став 1 на Законот за редовните судови („Народне новине", 
бр. 5/77) не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

2. Бидејќи Саборот на СР Хрватска, во роковите ут-
врдени со одредбите на ст. 2 и 3 на член 384 од Уставот на 
СФРЈ не ги усогласи оспорените законски одредби со Ус-
тавот на СФРЈ, тоа одредбите, во смисла на став 4 на член 
384 од Уставот на СФРЈ, престануваат да важат. 

3. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 5 февруари 1986 година, врз основа на член 
384 став 4 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Престануваат да важат одредбите на член 87 став 1 

од Законот на СР Хрватска за редовните судови. 
Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 

во состав: претседател д-р Јосиф Трајковић и судиите: д-р 
Васил Гривчев, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фи-
ра, Мустафа Сефо, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким 
Спировски, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан 
Враниќи. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и во „Народне новине". 

У бр. 118/82 
5 февруари 1986 година 

Белград Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковић, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

153. Закон за дополненија на Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот 329 

154. Закон за обезбедување средства за учество на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во второто пополнување на средствата 
на Меѓународниот фонд за развој на земјодел-
ството (1РАО) за периодот од 1985 до 1987 го-
дина 330 

155. Закон за архивската граѓа на федерацијата — 331 
155а.Одлука за разрешување и избор на судии на 

Сојузниот суд 336 
156. Уредба за задолжителен рок во кој организаци-

ите на здружен труд што користат услуги на 
превоз на стоки со железница се должни да 
вршат растовар односно натовар на стоки — 336 

157. Одлука за основите на единствената методоло-
гија и за единствените показатели за изработка 
на планови на одбраната 337 

158. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на стоките на форми на изво-
зот и увозот 344 

159. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
на формирање на цените за производите во 
прометот на големо односно на мало 344 

160. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на производите од 
увоз 344 

161. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1986 
година 345 

Страна 

162. Наредба за утврдување на височината на осно-
вата за определување на боречкиот додаток — 345 

163. Наредба за утврдување на височината на надо-
местот на трошоците за закоп на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците 
од Шпанската национално-ослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година и 
на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви во 1986 година 345 

164. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
на надоместот на трошоците за закоп на лица 
одликувани со Орден на народен херој за 1986 
година 345 

165. Наредба за утврдување на височината на осно-
вата за определување на додатокот кон пензи-
јата од 1 јануари 1986 година 346 

166. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање по основ на Орде-
нот на народен херој и орденот Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви за 1986 година 346 

167. Наредба за утврдување на височината на осно-
вата за определување на постојаното месечно 
примање во 1986 година 346 

168. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање за закрепнување на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" 
и на борците од Шпанската национално-осло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година 346 

169. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната и семејната инвалиднина, 
додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице и на ортопедскиот додаток во 1986 годи-
на 347 

170. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 јануари 1986 година — 348 

171. Правилник за измени на Правилникот за висо-
чината и условите за користење на надоместот 
за исхрана и сместување за време на патување 
во друго место 348 

172. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за специјални помагали на воените 
инвалиди 348 

173. Правилник за усогласување на месечните па-
рични примања пропишани со законите со кои 
се уредуваат основните права на борците, вое-
ните инвалиди и семејствата на паднатите бор-

^ ^ ци во текот на 1986 година 349 
\ 174Л Правилник за техничките нормативи за по-

вршинска експлоатација на архитектонско-гра-
дежен камен (украсен камен), технички камен, 
чакал и песок и за преработка на архитектон- _ _ 
ско-градежен камен /349) 

175. Правилник за метролошките услови за секун-
дарни еталони и работни еталони на единица 
магнетна индукција во опсег на мерењето од 
0,1 Т до 2 Т 356 

176. Правилник за условите за формирање лабора-
тории за преглед на работни еталони на едини-
ца магнетен флукс и на мерила на магнетен 
флукс 358 

177. Правилник за метролошките услови за секун-
дарни еталони и работни еталони на единица 
магнетен флукс 359 

178. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за машините 360 

179. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за противпожарна заштита 360 

180. Одлука за техничките правила на Југорегистар 
- за спречување на загадувања од бродови 361 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбата на член 21 став 2 на Правилникот 
за станбените односи на работниците на Работ-
ната заедница на Сојузниот завод за статисти-
ка во Белград 361 

Одлука за престанување на важењето на член 87 
став 1 од Законот на СР Хрватска за редовните 
судови 362 
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