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

водство 60802-603-19644 

Цена на овој број е 26 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1984 година изнесува 1.425 дина-
ри. Рок за рекламации 15 дена. - Редакција: 
Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155: Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

44. 
Врз основа на член 77 точка 13 од Законот за општо-

народната одбрана ("Службен лист на СФРЈ", бр. 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ВР-
СКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАКОВОДЕЊЕТО ВО ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ВОЈ-

НА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат основните елементи на 

системот за врски за потребите на раководењето во оп-
штествено-политичките заедници во војна. 

Системот за врски за потребите на раководењето во 
општествено-политичките заедници им обезбедува на ор-
ганите на општествено-политичките заедници и на оп-
штествено-политичките организации, како и на другите 
органи и организации во општествено-политичките заед-
ници раководење со општонародната одбрана и општес-
твената самозаштита. 

Член 2 
Основни елементи на системот за врски за потребите 

на раководењето во општествено-политичките заедници 
се: организацијата на врските, органите за врски, единици-
те за врски, материјално-техничките средства и опремата 
за врски, како и деловите на капацитетите на системот за 
врски за општи и посебни потреби што се користат во 
врските за потребите на раководењето. 

Член 3 
Организацијата на врските за потребите на раково-

дењето во општествено-политичките заедници се заснова 
врз: » 

1) системот на раководење и управување во општес-
твено-политичките заедници; 

2) единствените начела за планирање и организација 
на врските и криптозаштитата; 

3) единствената документација за идентификација во 
врските; 

4) користењето на инфраструктурата на системот за 
врски за општи и посебни потреби, како и користењето на 
сопствените слојни патишта и средствата за врски; 

5) единствените сообраќајни правила; 
6) единствената заштита на врските и информации-

те; 
7) заедничката и посебната обука на кадрите. 

Член 4 
Организацијата на врските за потребите на раково-

дењето се остварува со планирањето и организирањето 
на: радио-врска, радиорелејна врска, жичена врска и ку-
рирска врска, а по потреба и според можностите можат да 
се организираат и сигнални врски. 

Со организацијата на врските за потребите на рако-
водењето се обезбедуваат и врски за потребите на служба-
та за набљудување и известување, врски за потребите на 
цивилната заштита и врски за соработка (содејство). 

Член 5 
Врски за потребите на раководењето се организира-

ат: 
1) во федерацијата, републиката, автономната покра-

ина, градската и регионалната заедница на општините и 
во општините; 

2) меѓу општествено-политичките заедници и опре-
делени организации и заедници од посебен интерес за оп-
штенародната одбрана на општествено-политичката заед-
ница; 

3) меѓу органите на општествено-политичката заед-
ница; 

4) меѓу органите на соседните општествено-политич-
ки заедници; 

5) меѓу органите на општествено-политичките заед-
ници и вооружените сили. 

Член 6 
Општествено-политичките заедници, во организаци-

јата на врските за потребите на раководењето, формираат 
за своите потреби центри за врски и определени слојни па-
тишта за врски. 

Центарот за врска на општествено-политичката за-
едница се состоји од: радиоцентар, радиорелеен центар 
(или крајна радиорелејна станица), телефонско-телеграф-
ски центар, курирска станица и експедиција на центарот 
за врска. 

Центрите за врски на општествено-политичките за-
едници мораат да бидат организирани така што да обезбе-
дуваат работа и при промена на локацијата. 

Општествено-политичките заедници воспоставуваат 
определени слојни патишта за врски во рамките на своите 
можности. Соодветните слојни патишта на други иматели 
на системи на врски (на југословенските пошти, телеграфи 
и телефони, југословенските железници, југословенското 
електростопанство, органите за внатрешни работи, воо-
ружените сили и др.) општествено-политичките заедници 
ги користат преку меѓусебно поврзаните центри за врски. 

Член 7 
Надлежните органи во општествено-политичките за-

едници се должни уште во мир да ги планираат, организи-
раат и подготвуваат врските за потребите на раководење-
то, во војна и да ги реализираат во дадена ситуација, спо-
ред планот на врските кој е дел од планот за одбрана на 
општествено-политичката заедница. 

Член 8 
За планирањето, организирањето и подготвувањето 

на врските и за подготовката на мерките за противелек-
тронско обезбедување во врските на раководењето е одго-
ворен надлежниот органа на општествено-политичката за-
едница. 

Органот од став 1 на овој член раководи со единица-
та за врска на општествено-политичката заедница. 

Член 9 
Единицата за врска што ја формира општествено-по-

литичката заедница е наменета за реализација на планира-
ните врски и нивното функционирање, како и за спроведу-



Страна 130 - Број 4 СЛУЖБЕН "ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27. јануари 1984 

вање на мерките за противелектронско обезбедување и 
крипозаштита. 

Член 10 
Општествено-политичките заедници ги пополнуваат 

единиците за врски со матер ијално-технич ки средства за 
врски и со друга опрема, кои мораат да им соодветствува-
ат на пропишаните норми на стандардизацијата, како и на 
барањата за соодветна типизација во рамките и меѓу оп-
штествено-политичките заедници и соодветните системи 
за врски со кои се поврзуваат. 

Материјално-техничките средства и опремата од 
став 1 на овој член општествено-политичките заедници им 
ги даваат на поправка и техничко одржување на соодвет-
ни работни организации, а по можност ги користат услу-
гите на единиците и установите на вооружените сили. 

Член И 
Општествено-политичките заедници за потребите на 

врските на раководењето, првенствено ги користат постој-
ните капацитети на системот за врски за општи и посебни 
потреби на својата територија. 

Член 12 
За потребите на врските на раководењето, општес-

твено-политичките заедници ја уредуваат територијата 
првенствено на локации што се предвидени за работа во 
воени услови, и тоа со изградба на неопходни објекти за 
врска, слојни патишта за врска и други наменски објекти 
за врска во системот на врски за општи и посебни потре-
би. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 567 
5 октомври 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

45. 
Врз основа на точка 5 став 2 од вториот дел на Резо-

луцијата за општествено-економскиот развој и економска-
та политика на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/83), во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЈА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1984 ГОДИНА 

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Југославија за 1984 
година, кој е даден кон оваа одлука и претставува нејзин 
составен дел. 

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

Е.п. бр. 693 
29 декември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

46. 
Врз основа на член 274 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФР", 
бр. 23/88 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИ-
ЈА НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СО-

ВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ) 

1. Се формира Комисија за координација на соработ-
ката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и СЕВ (во натамошниот текст: Комисијата). 

2. Комисијата ги обезбедува и усогласува ставовите 
на заинтересираните сојузни органи на управата и на со-
јузните организации и обезбедува неопходна координаци-
ја на активноста во спроведувањето на политиката во об-
ласта на односите со СЕВ. 

Комисијата организира и обезбедува постојана сора-
ботка на заинтересираните сојузни органи на управата и 
на сојузните организации со републичките органи на упра-
вата и со покраинските е органи на управата по прашања-
та од областа на односите со СЕВ, како и постојана сора-
ботка на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации со самоуправните и другите организации и заед-
ници, општествените организации, коморите и општите 
здруженија по прашањата од таа област. 

3. Тргнувајќи од утврдената политика во областа на 
соработката со СЕВ, а врз основа на следењето и анализи-
рањето на состојбата во таа област, Комисијата зазема 
ставови, утврдува оцени и предлози и дава иницијативи за 
преземање мерки заради развивање и унапредување на таа 
соработка, и за тоа го известува Сојузниот извршен совет, 
а може да ги достави и до сојузните, републичките и по-
краинските органи, како и до самоуправните организации 
и заедници. 

4. Комисијата има претседател и 12 членови. 
Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот 

извршен совет од редовите на своите членови. 
Членови на Комисијата се: 
1) претседателот на Сојузниот комитет за енергетика 

и индустрија; 
2) заменикот на сојузниот секретар за надворешна 

трговија; ѓ 
3) заменикот на сојузниот секретар за финансии; 
4) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски; 
5) заменикот на генералниот директор на Сојузниот 

завод за општествено планирање; 
6) помошникот на сојузниот секретар за надворешни 

работи; 
7) помошникот на претседателот на Сојузниот коми-

тет за земјоделство; 
8) помошникот на претседателот на Сојузниот коми-

тет за законодавство; 
9) директорот на Сојузниот завод за меѓународна на-

учна, просветно-културна и техничка соработка. 
Во Комисијата три претставници делегира Стопан-

ската комора на Југославија. 
Кога Комисијата разгледува определени прашања 

што според својата природа бараат соработка со репуб-
личките и покраинските органи на управата или се од зна-
чење за нивната работа, во работата на Комисијата учес-
твуваат и претставници на тие органи. 

Комисијата има секретар. 
5. Комисијата донесува деловник за својата работа. 
6. Стручни и административни работи за потребите 

на Комисијата обезбедува Генералниот .секретаријат на 
Сојузниот извршен совет. 
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7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ." 

Е.п. бр. 3 
5 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрице, р. 

47. 
Врз основа на член 274 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 

СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 
1. Се формира Комисија за соработка со земјите во 

развој (во натамошниот тбкст: Комисијата). 
2. Комисијата ги обезбедува и усогласува ставовите 

на заинтересираните сојузни органи на управата и на со-
јузните организации и обезбедува неопходна координаци-
ја на активноста во спроведувањето на политиката во об-
ласта на односите со земјите во развој. 

Комисијата организира и обезбедува постојана сора-
ботка на заинтересираните сојузни органи на управата и 
на сојузните организации со републичките органи на упра-
вата и со покраинските органи на управата и по прашања-
та од областа на односите со земјите во развој, како и по-
стојана соработка на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации со самоуправните и другите орга-
низации и заедници, општествените организации, комори-
те и општите здруженија по прашањата од таа област. 

3. Тргнувајќи од утврдената политика во областа на 
соработката со земјите во развој, а врз основа на следење-
то и анализирањето на состојбата во таа област, Комиси-
јата зазема ставоти, утврдува оцени предлози и дава ини-
цијативи за преземање мерки, заради развивање и унапре-
дување на таа соработка, и за тоа го известува Сојузниот 
извршен совет, а може да ги достави и до сојузните, репуб-
личките и покраинските органи, интересовните заедници 
за економски односи со странство, банките и самоуправ-
ните организации и заедници. 

4. Комисијата има претседател и 13 членови. Претсе-
дателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен со-
вет од редот на своите членови. 

Членови на Комисијата се: 
1) сојузниот секретар за надворешна трговија; 
2) помошникот на сојузниот секретар за надворешни 

работи; 
3) помошникот на сојузниот секретар за финансии; 
4) претседателот на Сојузниот комитет за земјодел-

ство ; 
5) претседателот на Сојузниот комитет за енергетика 

и индустрија; 
6) претседателот на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита; 
7) заменикот на генералниот директор на Сојузниот 

завод за општествено планирање; 
8) директорот на Сојузниот завод на меѓународна на-

учна, просветно-културна и техничка соработка; 
9) директорот на Сојузната дирекција за промет и ре-

зерви на производи со посебна намена; 
10) директорот на Фондот на солидарност со неврзани-

те земји и со земјите во развој. 
Во Комисијата делегираат по еден претставник: Сто-

панската комора на Југославија, Интересовната заедница 
на Југославија за економски односи со странство и Југос-
ловенската банка за меѓународна економска соработка. 

Кога Комисијата разгледува определени прашања 
што според својата природа бараат соработка со репуб-
личките и покраинските органи на управата или се од зна-
чење за нивната работа, во работата на Комисијата учес-
твуваат и претставници на тие органи. 

Комисијата има секретар. 
5. Комисијата донесува деловник за својата работа. 
6. Стручни и административни работи за потребите 

на Комисијата обезбедува Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршен совет. 

7. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 2 
5 јануари 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

48. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА 
ДИГИТАЛНИ ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНОНАСОЧНИ НА-

ПОНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што мо-

раат да ги исполнуваат работните простории и опремата 
за преглед и жигосување на дигитални волтметри за едно-
насочни напони (во натамошниот текст: дигиталните 
волт-метри) и условите во поглед на стручната подготов-
ка на работниците што организацијата на здружен труд е 
должна да и ги стави на располагање на подрачната орга-
низациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали (во натамошниот текст органот за контрола) 
при прегледот и жигосувањето на дигиталните волтметри, 
ако прегледот, по нејзино барање, по исклучок од одредба-
та на член 25 став 1 од Законот за мерните единици и ме-
рилата, се врши во нејзините деловни простории. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.Е1.-2/1. 

Член 2 
Работната просторија за преглед и жигосување на ди-

гиталните волтметри (во натамошниот текст: работната 
просторија) мора да ги исполнува следните услови: 

1) да биде чиста, сува и доволно пространа за сместу-
вање на опремата и за преглед и жигосување на дигитал-
ните волтметри; 

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

Член 3 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
1Ј.Ѕ 9.100 што е предвиден со Решението за југословенски-
от стандард за зградарството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/62), односно осветлението да се изведува како „ОП-
ШТО" осветление. 

Член 4 
Референтните услови на влијателните величини при 

кои се врши прегледот на дигиталните волтеметри се про-
пишани во член 23 од Правилникот за метролошките ус-
лови за дигитални волтметри за еднонасочни напони 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/83 и 7/83). 
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Член 5 
За преглед на дигиталните волтеметри е потребна 

следната опрема, и тоа: 
1) работен еталон со еднонасочен напон; 
2) елементи за регулирање на еднонасочниот напон; 
3) извор на еднонасочен напон. 

Член 6 
Под работен еталон со еднонасочен напон, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат референтните мерила 
(волтеметри и сл.) и целиот нивни мерен прибор, односно 
сите елементи на референтните мери (калибратори и сл.) 
со помош на кои се определува вредно^Ја на еднонасочни-
от напон. 

Работниот еталон од став 1 на овој член мора да има 
основна (својствена) грешка во референтните услови и во 
целиот мерен опсег која изнесува најмногу една петтина 
од допуштените граници на основната (својствена) грешка 
на дигиталниот волтметар што се прегледува. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ос-
новната (својствена) грешка на работниот еталон, кога 
таа не ја преминува вредноста ± 0,05%, може да изнесува 
една половина од допуштените граници на основната 
(својствена) грешка на дигиталниот волтеметар што се 
прегледува, под услов: 

1) стварните грешки на работниот еталон да не пре-
минуваат една петтина од допуштените граници на основ-
ната (својствената) грешка на дигиталниот волтметар 
што се прегледува; или 

2) да се примени корекција на покажувањето на ра-
ботниот еталон. 

Мерните опсези на работниот еталон од став 1 на 
овој член мораат да ги содржат сите мерни опсези на ди-
гиталниот волтметар што се прегледува. 

Член 7 
Елементите за регулирање на еднонасочниот напон 

мораат да овозможат регулирање на вредностите на едно-
насочниот напон во чекори помали од вредностите на ед-
на основна одбројка. 

Член 8 
Изворот на еднонасочниот напон мора да ги обезбе-

ди: 
1) потребните вредности на еднонасочниот напон, 

што можат да се регулираат со елементите за регулирање 
на еднонасочниот напон, така што дигиталниот волтме-
тар може да се прегледува во целиот мерен опсег; 

2) стабилност на еднонасочниот напон, и тоа таква 
што да не предизвикува промена на покажувањето на ра-
ботниот еталон и на дигиталниот волтметар што се пре-
гледува; 

3) референтни услови во поглед на брановитоста на 
еднонасочниот напон. 

Член 9 
Работникот што организацијата на здружен труд е 

должна да му го стави на располагање на органот за кон-
трола при прегледот и жигосувањето на дигиталните вол-
тметри, ако прегледот и жигосувањето на дигиталните 
волтметри се врши во нејзините работни просторни, мора 
да има најмалку виша стручна подготовка (електротех-
ничка насока). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0223-4214/1983 
18 јануари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

49. 
Врз основа на член 33 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/83), Собранието на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство, на седницата 
одржана на 13 јануари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ДЕЛОТ ОД ДЕВИЗИТЕ ШТО КАКО АВАНС ИМ 
ПРИПАЃА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
И НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА, ШТО 
МОЖАТ ДА ГО КУПАТ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИ-
ЗЕН ПАЗАР ЗА СВОИТЕ ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈАНУАРИ ДО 1 МАРТ 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на делот од девизите 

што како аванс им припаѓа на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица, односно што 
можат да го купат на единствениот девизен пазар за свои-
те општествено признати репродукциони потреби во пе-
риодот од 1 јануари до 1 март 1984 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/83) во точка 4 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Правото на купување девизи од став 1 на оваа точка 
се пресметува според курсот на Одлуката за утврдување 
на курсевите на странските валути за определување на ос-
новицата за пресметување на царината и на другите увоз-
ни давачки, на даночните олесненија за остварениот деви-
зен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и 
плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/82, 3/83, 7/83 и 62/83). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 11/2-06 
10 јануари 1984 година 

Претседател на Собранието 
на Интересната заедница 

на Југославија за економски 
односи со странство, 
Веселин Бабиќ, е. р. 

У С Т А В Е Н С У Д НА Ј У Г О С Л А В И Ј А 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 7 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНО-
ВИ НА КОРИСТЕЊЕ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ШКОЛАТА ЗА ОС-
НОВНО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „ДОСИ-
ТЕЈ ОБРАДОВИЋ!", ОД ПУТНИЦИ, ОД 26 ХИ 1979 ГО-

ДИНА 
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1. Воин Шакиќ, од Путници, му даде иницијатива на 
Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста 
на одредбата на член 7 од Правилникот за давање станови 
на користење и кредити за станбена изградба на работни-
ците на Школата за основно воспитување и образование 
„Доситеј Обрадовић, од Путници, донесен со референдум 
на 26 декември 1979 година, поради тоа што со таа одред-
ба нееднакво се вреднува работниот стаж остварен во 
Школата, од работниот стаж остварен надвор од неа. 

2. Со оспорената одредба на член 7 од наведениот 
правилник, е регулирано за секоја година на работа во 
Школата да се даваат 4 бода, а надвор од неа 2 бода. 

3. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
наведениот правилник, Уставниот суд на Југославија на 
седницата одржана на 14 септември 1983 година, врз осно-
ва на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 
од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мно-
зинство гласови донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува одредбата на член 7 од Правилникот за 

давање станови на користење и кредити за станбена из-
градба на работниците на Школата за основно воспитува-
ње и образование „Доситеј Обрадовић, од Путници, од 26 
декември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ГСлужбен лист на 
СФРЈ", а во Школата „Доситеј Обрадовић на начин на 
кој е објавен Правилникот од став 1 на оваа одлука. 

3̂  Причините за ваква одлука се дадени во одлуката 
на Уставниот суд на Југославија, У-бр. 249/81 од И јули 
1983 година која е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија е донесе 
во состав на : претседател на Уставниот суд на Југослави-
ја Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Рамадан 
Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-ДелевиЌ, 
д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мус-
тафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, д-р Јо-
сиф Трајковиќ и Душан Штрбац. 

У. бр. 197/81 
14 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 24 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ СООБ-
РАЌАЈ" НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗЦИЈА „ПАТНИЧ-
КИ СООБРАЌАЈ" ВО ТУЗЛА ОД 30 ЈУЛИ 1982 ГОДИ-

НА 
1. Со оспорената одредба на член 24 од Правилникот 

за решавање на станбените потреби на Основната органи-
зација на здружен труд „Градски и приградскисообраќај" 
Работна организација „Патнички сообраќај" пропишано е 
дека за секоја полна година работен стаж остварен во Ос-
новната организација на здружен труд или во интересни 
целини, работникот добива 10 бода, а за секоја година ра-
ботен стаж остварен надвор од Основната организација на 
здружен труд, работникот добива 8 бодови. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 21 септември 1983 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 
точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
донесе со мнозинство гласови 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 24 од Правилникот за 
решавање на станбените потреби на Основната организа-
ција на здружен труд „Градски и приградски сообраќај" 
на Работната организација „Патнички сообраќај" во Туз-
ла од 30 јули 1983 година. 

Озаа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт. 

3. Причините за ваквата одлука се дадени во одлука-
та на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година што е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
број 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав на: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Воислав Ракиќ и судиите: Славко Кухар, д-р Јосиф Трајко-
вић д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р 
Александар Фира, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, 
Иван Франко, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовиќ и Душан Штрбац. 

У-бр. 79/80 
21 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија 

Воислав Ракиќ, е. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 25 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА-
ТА ЗА ДОДЕЛА НА СТАНОВИ И ОДОБРУВАЊЕ ЦА 
СТАНБЕНИ КРЕДИТИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА „КЕМОПЛАСТ" СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ВИНИЛПДАСТИКА" ВО ЗАДАР 

1. Со оспорената одредба на член 25 став 2 точка 3 на 
Самоуправната спогодба е утврдено дека работниот стаж, 
остварен во таа организација и работниот стаж остварен 
во други организации на здружен труд, се вреднува неед-
накво, така што за секоја наполнета година непрекинат 
работен стаж во Основна организација на здружен труд се 
определени 15 бодови, а за секоја година работен стаж во 
други организации се определени 5 бода. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
Самоуправната спогодба, Уставниот суд на Југославија на 
седницата одржана на 9 ноември 1983 година, врз основа 
на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 
став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југосла-
вија, со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 25 став 2 точка 3 од Са-

моуправната спогодба за заеднички основи и мерила за 
доделување на станови и одобрување на станбени кредити 
на Работната организација „Кемопласт" Сложена органи-
зација на здружен труд „Винилпластика" во Задар. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и на начин на кој е објавен овој самоуправен општ акт. 

3. Причините за ваквата одлука се дадени во одлука-
та на Уставниот суд на Југославија У-бр. 144/79 од 5 ок-
томври 1983 година што е објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година. 
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Оваа Одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав на: претседател на судот Воислав Ракиќ и судии-
те: Рамадан Враниќи, Милосав Стиовиќ, Ратко Мочивник, 
Славко Кухар, Јаким Спировски, д-р Васил Гривчев, Иван 
Франко, Душан Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Муста-
фа Сефо д-р Александар Фира и д-р Јосиф Трајковић 

У. бр. 132/82 
9 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за распоредување на организа-
циите и заедниците по дејности, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/83, се поткрала долунаведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИ 

1. Во член 2, во Образецот ПОЈ-1 „Распоредување по 
дејности и Единствен регистар на организациите и заедни-
ците - Пријава за организацијата - заедницата", кој е от-
печатен кон Правилникот и претставува негов составен 
дел, во точка 10 под а) „Вид на промената", наместо збо-
ровите: „ПРОМЕНА НА СТАТУТОТ" треба да стои: 
„ПРОМЕНА НА СТАТУСОТ". 

Под б) „Датум на пријава на промената", наместо ли-
нијата означена со (25), под која е шифрата 52, треба да 
стои: „ (25)". 

57 

Под текстот „(во забелешката да се опишат промени-
те што Се пријавуваат)", наместо линија треба да стои: 

Забелешка: 

УКАЗИ 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМ-
БУРГ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕ-

ЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ 

I 
Се отповикува 
Есад Цериќ од должноста извонреден и оцолномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Великото Војводство Луксембург со седиш-
те во Брисел. 

II 
Се назначува 
Гавро Поповиќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Кралството Белгија, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Великото Војводство Луксембург со седиш-
те во Брисел. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овај указ. 

У. бр. 27 
23 декември 1983 година 

Белград 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 167 став 2 и член 245 став 5 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

2. Во точка 3, во упатството „Пополнување на Обра-
зецот РОЈ-1 - Пријава за организацијата - заедницата", во 
точка 6 под реден број 6 „Вид на организација - форма на 
здружување", наместо шифрата и текстот: „83.здруженија 
на граѓани", треба да стои: „83.здружение на трагани". 

Од Сојузниот завод за статистика, Белград, 10 јануа-
ри 1984 година. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Од должноста потсекретар во Сојузниот извршен со-

вет се разрешува Трајко Живковиќ, заради заминување во 
пензија. 
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На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1983 година. 

С.п.п. бр. 14 
12 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на лен 73 став 4 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Од должноста вицегувернер на Народната банка на 

Југославија се разрешува д-р Милан Голијанин, зарадиза-
минување во пензија. 

На именуваниот му престанува работнит однос на 31 
декември 1983 година. 

С.п.п. бр. 15 
5 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИК 

Југославија одлучува да се одликуваат 

Од С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Љуми Садрије Мехмет; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Денић Љубомира Новица, Гашај Арифа Адем Хајда-

р а Сахита Шемси, Каракуши Хајдара Јусуф, Мацуља Ра-
гипа Фехми, Мићуновић Петра Томислав, Радисављевић 
Ратка Добривоје, Славковић Радосава Миливоје, Зена Раи-
ма Бајрам; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Ајданић Јована Миодраг, Бека Садулаха Јусуф, Бро-
шај Јануза Селим, Бурић Благоја Стево, Цакић Адама Ра-
хим, Калевић Светислава Радивоје, Дана Фетаха Муха-
рем, Ђоковић Видоја Војислав, Голубовић Милована Ва-
силије, Хасани Бејта Азиз, Јакић Николе Живко, Мехмети 
Даута Фарук, Мијовић Војина Слободан, Патрић Косте 
Властимир, Сламнику Тахира Аслан, Славковић Благоја 
Светозар, Суљевић Зенела Хајдар, Шаља Зећира Зејнула; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арифи Хазира Сулејман, Бајрамали Бајрама Мендух, 

Бежани Зећира Идриз, Босанац Алексе Никола, Целина 
Хасана Зејнел, Цветковић Драгомира Синадин, Делија 
Аљија Ахмет, Делија Шаћира Гани, Деваја Ибрахима Аб-
дула, Димић Тодора Небојша, Ђорђевић Ђорђа Љубомир, 
Филић Стојадина Војислав, Годанци Адема Садри, Халит 
Мустафа, Хазнадаревић Мустафе Осман, Исаку Алије Ра-
муш, Једраши-Малић Вата Суада* Кељменди Љаха Ха-
зир, Клокоћи Абедина Ибуш, Ковачевић Боривоја Јован, 
Краснићи Даута Шериф, Краснићи Хасана Адем, Курсани 
Назмије Башким, Куртеши Мехмеда Вахидин, Лаковић, 
Светозара Милан, Лалоши Шаина Ћазим , Љаха Имера 
Сулејман, Мајсторовић Петра Саво, Маврај Бајрама 
Адем, Милаку Беке Суљо, Мирковић-Попадић Ђуре Вера, 
Муфтари Јахира Сабит, Прекадинај Сулејмана Енвер, 
Приштина Ахмета Бурхан, Радосављевић Чедомира Мир-
ко, Станковић Спира Димитрије, Шеховић Мехмеда Шеф-
кија, Шеху Шемседина Хасан, Шерифи Назмије Незир, Та-
хири Небиха Зенељ, Тулари Исљама Рамадан, Васиљевић 
Трајка Слободан, Вехапи Хасана Сала, Воћа Кахримана 
Имер; 

- за покажана храброст во вршењето на службената 
должност 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
Краснићи Каранфила Енвер, Миљазим Риза Шаља, 

Мурсељи Јакуп Ајваз; 

- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Арсић Тихомира Боривоје, Бици Фазлије Зејнула, 

Бимбаши Рустема Исмет, Цамовић Николе Сретен, Чара-
пић Драгутина Драгиша, Драговић Драгомира Зоран, Хи-
сен Сабита Суља, Јакај Абедина Бајрам, Јакшић Станка 
Крста, Јовановић Саве Миодраг, Кајкуш Шабана Хајват, 
Копривица-Кртолица Саве Радмила, Коши Мухарема Ас-
трит, Љоши Реџепа Јануз, Љутфија Насу фа Ајази, Мило-
шевић Сретка Видоје, Морина Ређепа Даут, Мурата Хафи-
за Али, Нуредини Бека Черим, Нуши Уке Фрат, Пелевић 
Гаврила Момчило, Радуловић Обрада Милан, Скендери 
Асана Аслан, Тафик Бајрама Мехмета, Тољај Хасана 
Имер, Вељковић Миљинка Михајло, Власи Ахмета Али; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Абаџик Сабрија Неџмедин, Абдуллаху Јусуфа Баш-

ким, Алметај Азема Мехмет, Ахмети Османа Јакуп, Ајети 
Адема Мехмет, Арифа Ђезаира Ајро, Авдијај Исуфа Бај-
рам, Баковић Миљанка Јаблан, Бериша Алије Рамо, Бити-
чи Идриза Масар, Богосављевић Ђорђа Милан, Бојовић 
Радивоја Драгиша, Брахими Имера Хајрулах, Братић Гру-
ја Божидарка, Драговић Грујице Љубиша, Дритон Шемсе-
дина Хоџа, Дураку Сељима Азиз, Ђелила Ђелиља Зачирја, 
Ђорђевић Милоша Миљојко, Гасхи Мустафе Агим, Гус-
нић Рудија Иван, Хајдини Зечира Илијаз, Хајризи Бећира 
Зејнулах, Хасанај Хајдара Милан, Ибрахими Хасана Шеф-
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чет, Исмаили Хасана Фаис, Јачимовић Александра Тихо-
мир, Јакупи Кадрије Адем; 

Јанковић Петра Миодраг, Јашари Мехмета Џафер, 
Кахраман Рамадана Кахриман, Кастрати Јашара Сабит, 
Касуми Ибрахима Рагип, Клокочи-Гаши Енвера Дрита, 
Којић Цветка Дарица, Краснићи Мехмета Алија, Красни-
ћи Реџепа Шаћир, Лекићи Ејупа Хусни, Мађари Зејнула 
Рама, Мифтари Дестана Ђулбехар, Миљковић Андрије 
Тихомир, Младеновић Живојина Бранислав, Морина Се-
лима Селатин, Мустафа Фазлије Бајрам, Мзиу Меха Сма-
ил, Никић Милована Веселин, Николић Лазара Зоран, Ос-
мани Шаћира Шабан, Пестиша Исљама Ђафер, Ризај-Зеј-
нулах Ахмети Хајрије, Рушити Садрије Рахим, Салиу Ба-
хура Фарук, Савић Миливоја Богољуб, Седларевић Здрав-
ка Владимир, Сељими Емина Фахри, Синани Рашита Фа-
ик, Славковић-Станковић Благоја Верица, Спасић Счасе 
Милорад, Стевановић Војислава Вуксан, Суља Нећира 
Рахман, Шабани Бахтира Бећир, Тмава Ислама Мурсел, 
Велијај Ређепа Исмет, Виши Азема Фахри, Вучелић Живо-
јина Ратка, Зулфикари Азема Амиш. 

Бр. 35 
19 април 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић, с. р. 
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