
„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 60802-603-21943 

Цена на овој број е 39 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рек-
ламации 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 
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Врз основа на член 4 став 2 од Законот за Сојузниот 

совет за заштита на уставниот поредок („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/83), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 30 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИ-

ТА НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК 

1. Се разрешуваат претседателот на Сојузниот совет 
за заштита на устаниот поредок Лазар Колишевски и чле-
новите на Сојузниот совет за заштита на уставниот поре-
док Петар Стамболиќ, Водое Жарковиќ и Фрањо Херле-
виќ. 

\ 

2. Во Сојузниот совет за заштита на уставниот поре-
док се именуваат: 

а) за претседател - Стане Доланц, член на Претседа-
телството на СФРЈ; 

б) за членови: 

- од редот на членовите на Претседателството на 
СФРЈ - Никола Љубичиќ и Лазар Мојсов; 

- Од редот на функционерите во органите на општес-
твено-политичките организации во федерацијата, соглас-
но со тие органи - Петар Матиќ, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на СКЈ. 

3. Членови на Сојузниот совет за заштита на уставни-
от поредок по положба, согласно со член 4 став 3 од Зако-
нот за сојузниот совет за заштита на уставниот поредок, 
се: претседателот на Сојузниот извршен совет, сојузниот 
секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за на-
родна одбрана и сојузниот секретар за надворешни рабо-
ти. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 21 
30 мај 1984 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ е. р. 
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Врз основа на член 105 став 2 од Законот за решавање 

на судирите на законите со прописите на други земји во 
определени односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82) и 
член 256 став 1 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 21/82), а во врска со член 3 став 1 од Законот за легали-
зација на исправите во меѓународниот промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/73), сојузниот секретар за надвореш-
ни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ЈАВНИ ИСПРАВИ, ПОТПИСИ, 
РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ ВО ДИПЛОМАТСКО-КОН-
ЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

Заверувањето на јавни исправи во меѓународниот 
промет потписи, ракописи и преписи (во натамошниот 
текст: заверување) се врши rite начинот предвиден со Зако-
нот за легализација на исправи во меѓународниот промет, 
со Законот за решавање на судирите на законите со пропи-
сите на други земји во определени односи и со овој пра-
вилник. 

Заверувањето, во смисла на овој правилник, го вршат 
конзуларните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство и дипломатски-
те претставништва на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија што вршат конзуларни работи (во на-
тамошниот текст: претставништвата на СФРЈ). 

Член 2 
Со заверувањето, во смисла на овој правилник, се по-

тврдува веродостојноста на потписот на лицето кое ја 
потпишало исправата и веродостојноста на печатот ста-
вен на исправата. 

Заверувањето на потписи, ракописи и преписи за 
употреба во државата на приемот или во друга странска 
држава се врши во согласност со важечките југословенски 
прописи, со меѓународните договори и со прописите на 
државата на приемот. 

Заверувањето на потписи, ракописи и преписи за 
употреба во СФРЈ се врши во согласност со важечките ју-
гословенски прописи. 

Со заверувањето од ст. 1 до 3 на овој член не се по-
тврдува вистинитоста на содржината на исправата. 

Нема да се завери исправа, потпис или ракопис чија 
содржина е недопустлива или е во спротивност со норми-
те на јавниот поредок на СФРЈ и со нормите на моралот 
на социјалистичкото самоуправно општество. 

Член 3 
Во претставништвото на СФРЈ на јавна исправа се 

заверува потписот и печатот, а на приватна исправа се за-
верува потписот. 



Страна 828 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 јуни 1984 

Член 4 
Заверувањето го врши работник во претставништво-

то на СФРЈ во согласност со задачите и работите утврде-
ни со општиот акт за систематизација или работник кого 
за тоа ќе го овласти раководителот на претставништвото 
на СФРЈ. 

Член 5 
Барањето за заверување се поднесува на образецот 

бр. 1 што е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Член 6 
Заверувањето на потпис се врши кога подносителот 

на исправата ќе ја потпише исправата пред овластениот 
работник во претставништвото на СФРЈ или за свој пот-
пис ќе го признае потписот што веќе се наоѓа на исправа-
та. 

Вистинитоста на отпечатокот на прстот се утврдува 
на начинот предвиден за заверување на потписи. 

За доказ на вистинитоста на ракописот е потребно 
подносителот на исправата да изјави пред овластениот 
работник во претставништвото на СФРЈ дека исправата ја 
напишал со своја рака. 

Член 7 
Потписот, отпечатокот на прстот или ракописот се 

заверува кога овластениот работник во претставништвото 
на СФРЈ ќе го утврди идентитетот на подносителот на ис-
правата врз основа на неговата важечка патна исправа 
или друга важечка исправа за идентитетот или лично по-
знавање. 

Ако подносителот на исправата нема важечка патна 
исправа, неговиот идентитет може да се утврди со сведо-
чење на две полнолетни лица што имаат важечки патни 
исправи или кои овластениот работник во претставниш-
твото Да СФРЈ лично ги познава. 

Член 8 
Заверувањето се врши во службените простории на 

претставништвото на СФРЈ. 
Заверувањето на потпис, отпечаток на прстот или ра-

копис може да се врши и надвор од просториите на пре-
тставништвото на СФРЈ ако лицето кое бара заверка е 
спречено од оправдани причини да дојде во претставниш-
твото на СФРЈ (инвалидност, болест, лишување од слобо-
да и ел.). Во тој случај странката е должна да ги надомес-
ти трошоците во согласност со важечките прописи. 

Член 9 
Заверувањето на потпис, ракопис и препис се внесува 

во уписникот за заверување на образецот бр. 2, што е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

Член 10 
Во уписникот за заверување запишување се врши за-

висно од тоа што е предмет на заверувањето: потпис (от-
печаток на прстот), ракопис или препис. 

Ако се заверува потпис или ракопис - се пополнуваат 
колоните 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 или 8, 10 (по потреба), 11, 12, 
13 и 14. 

Ако се заверува препис - се пополнуваат колоните 1, 
2, 9, 10 (по потреба), И, 12, 13 и 14. 

Во уписникот за заверување запишувањето се врши 
на следниот начин: 

1) колоните што не се исполнуваат, се пополнуваат 
со водорамна црта; 

2) во колоните 4 и 7, ако се пополнуваат, се внесува 
зборот:„да"; 

3) во колоната 5 се внесува називот на исправата (по-
лномоштие, изјава, купопродажен договор и др.); 

4) во колоната 10 се внесуваат фактите од значење за-
заверувањето; 

5) во колоната 3 се потпишува лицето што го заверу-
ва потписот или ракописот, во колоната 8 се потпишуваат 
сведоците. Ако сведоците се неписмени - ставаат отпеча-
ток од прстот; 

6) кога треба да се завери изјава на лице кое ги нема 
двете раце, ќе ја потпише работникот што го врши заверу-
вањето и тоа ќе го забележи во колона 10 и во потврдата 
за заверката. 

Член 11 
Потврдата за заверка на потпис и ракопис се става на 

исправата покрај или под потписот, а потврдата за завер-
ка на препис - под текстот што се заверува. 

Потврдата за заверка се става со штембил или со ма-
шина за пишување според обрасците што се отпечатени 
кон овој правилник и сочинуваат негов составен дел (об-
расците бр. 3, 4 и 5). 

Потврдата за заверка ќе се стави дури откако во упис-
никот за заверување ќе се запишат сите податоци и ќе се 
стават потписите. 

Член 12 
При заверувањето на потпис, односно отпечаток на 

прстот од слепо лице или од лице кое не знае да чита, на 
подносителот на барањето ќе му се прочита содржината 
на исправата на која се заверува потписот или отпечато-
кот од прстот. Ако се врши заверување на потпис на глуво 
лице, на подносителот на барањето, со помош на толку-
вач, ќе му се прочита содржината на исправата која се за-
верува. 

Ако се заверува потпис или отпечаток на прст на ли-
це кое не го разбира јазикот на кој е напишана исправата, 
на подносителот на барањето ќе му се преведе содржината 
на исправата. Ако овластениот работник не може сам да ја 
преведе содржината на исправата, исправата на подноси-
телот ќе му ја прочита и содржината ќе му ја преведе ов-
ластен толкувач. 

Член 13 
Преписот што се заверува внимателно се споредува 

со изворниот текст. Ако во изворната исправа некои места 
се исправени, преиначени, бришани, прецртани, вметнати 
или додадени, тоа мора да се наведе во потврдата за за-
верка на преписот. Така ќе се постапи и ако исправата е 
искината или оштетена, или ако е очигледно сомнителна. 

Член 14 
Ако треба да се завери потпис на лице како застапник 

на друго лице, на работна или друга организација, овлас-
теното лице во претставништвото на СФРЈ заверката ќе ја 
изврши откако претходно ќе утврди дали тоа лице е ов-
ластено да застапува. Во потврдата за заверка ќе се наведе 
исправата за овластувањето. 

Член 15 
За заверување на идентичноста на фотокопија важат 

одредбите од овој правилник што се однесуваат на заверу-
вањето на препис, со тоа што потврдата за заверка да 
може да се стави на грбот од фотокопијата. 

Потврдата за заверка на фотокопијата се издава на 
образецот бр. 5 што е отпечатен кон овој правилник и пре-
тставува негов составен дел. 

Член 16 
Такса за заверување се наплатува според законите за 

сојузните административни такси, односно за тарифата на 
сојузните административни такси. На потврдата за завер-
ка се запишува основот за наплатување на таксата и на-
платениот износ во странска валута. Истовремено се ле-
пат и поништуваат соодветни апоени на конзуларни так-
сени маркици. 
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Во уписникот за заверување се внесуваат тарифниот 
број и износот на таксата во динари и во странска валута. 

Ако такса не се наплатува, во потврдата за заверка и 
во уписникот за заверување се внесува основот за ослобо-
дување од плаќање такса. 

Член 17 
Барањето за заверување, заедно со копијата на испра-

вата што се заверува, се одлага во архивата според редни-
от број на уписникот за заверување. 

Член 18 
Секоја исправа на која се врши заверување посебно се 

запишува во уписникот за заверување. 
Уписниците за заверување се чуваат 10 години. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Упатството за заверување на потписи, 
ракописи и преписи од страна на претставништвата на 
ФНРЈ во странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/48). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
П~бр. 133/83-84 

16 мај 1984 година 
Белград 

Сојузен секретар за над-
ворешни работи, 

Раиф Диздаревић, е. р. 
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Образец бр. 3 

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ПОТПИС И РАКОПИС 

Се потврдува дека 
лично ја потпишал оваа исправа. 
Идентитетот на именуваниот е утврден врз основа на пат-
ната исправа број: , издадена на ден 
од страна на (лично познат или 
врз основа на изјава на сведоци). 
Такса по тар. број од ЗАТСО во износ од дина-
ри е наплатена и прописно поништена. 

Назив на претставништвото на СФРЈ 

Датум на заверката 

Број на уписникот 

Потпис на работникот што 
го врши заверувањето, 

М. П. 
Образец бр. 4 

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ПРЕПИС 

Се потврдува дека овој препис е идентичен со неговиот из-
ворник (со неговиот заверен или прост препис) што е ис-
пишан и се состои од 
страници (листови). 

Изворната исправа се наоѓа кај 

Такса по тар. број од ЗАТСО во износ од 
динари е наплатена и прописно пониште-
на. 

Назив на претставништвото на СФРЈ 

Датум на заверката 

Број на уписникот— 

Потпис на работникот 
што го врши заверувањето, 

М. П. 

Образец бр. 5 

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ФОТОКОПИЈА 

Се потврдува дека оваа фотокопија е идентична со нејзи-
ниот оригинал кој се наоѓа кај 

Такса по тар. број од ЗАТСО во износ од 

динари е наплатена и прописно пониште-
на. 

Назив на претставништвото на СФРЈ 

Датум на заверката 

Број на уписникот 

Потпис на работникот 
што го врши заверувањето, 
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Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите-и на-
чинот на користење на средствата на Буџетот на федера-
цијата за 1984 година за покритие на обврските за повлас-
тено возење во патничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/84), во спогодба со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообаќај и врски, сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА 
ИСКОРИСТЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ 
ВОЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1984 РО-
СИНА И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕ-
СУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ТОЈ НАДО-

МЕСТ 

1. Надоместот за извршените превози на лица во 1984 
година, што имаат право на бесплатно односно повласте-
но возење во патничкиот сообраќај (во натамошниот тек-
ст: повластено возење) организацијата на здружен труд 
што се занимава со превоз на патници во јавниот сообраќ-
ај (во натамошниот текст: сообраќајната организација) го 
остварува со поднесување барање за исплата на тој надо-
мест. Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој 
е извршено повластеното возење. 

. Барањето за исплата на надоместот сообраќајната 
организација го поднесува до службата на општетствено-
то книговодство кај која има жиро-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќајна-
та организација прилага, во два примероци, преглед на из-
вршените повластени возења, составен врз основа на изда-
дените возни исправи (билети) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења од став 
1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, кој е отпе-
чатен кон оваа наредба и претставува најзин составен дел. 

3. Кога службата на општесвеното книговодство од 
точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката 
во прегледот на извршените повластени возења е исправ-
на, а барањето за исплата на надомест е основано, изос-
тавува налог со кој го одобрува износот на надоместот во 
корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, 
а на товар на сметката бр. 60811-630-112 Жиро-сметка за 
извршување на Буџетот на федерацијата за 1984 година, 
позиција 482 - Средства за покритие на обврските за по-
властено возење во патничкот сообраќај. 

4. Еден примерок од прегледот на извршените по-
властени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно 
со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на оп-
штественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа на-
редба доставува до Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, која врз основа на тој преглед или на 
налогот и дозначува средства на сообраќајната организа-
ција. 

Службата на општественото книговодство на Југос-
лавија води евиденција за надоместите исплатени во пре-
тходниот месец, по гранки на сообраќај и по категории на 
корисниците на повластици, според Образецот ПВ. 

М. П. 

5. За исплата на надомест за повластено возење на ју-
гословенските железници, Заедницата на југословенските 
железници поднесува заедничко барање за сите железнич-
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ки транспортни организации на здружен труд, кон кое 
прилага месечен преглед на извршените повластени возе-
ња на Образецот ПВ. 

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надо-
мест за бесплатен превоз на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ, членовите на Советот на федерацијата, 
делегатите на Собранието на СФРЈ и членовите на Сојуз-
ниот извршен совет и се исплатува на Заедницата на југос-
ловенските железници за сите железнички транспортни 
организации на здружен труд во паушален износ,утврден 
на начинот од точка 3 став 2 на Одлуката за условите и на-
чинот на користење на средствата на Буџетот на федера-

цијата за 1984 година за покритие на обврските за повлас-
тено возење во патничкиот сообраќај. 

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

Бр. 7-2392/1-84 
31 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, с.р. 

(назив на сообраќајната организација) (гранка на сообраќај) 

ПРЕГЛЕД 

НА ИЗВРШЕНИТЕ ПОВЛАСТЕНИ ВОЗЕЊА ВО МЕСЕЦ 1984 ГОДИНА, ЗА КОИ СЕ БАРА ИСПЛАТА 
НА НАДОМЕСТ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕ-
ЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ, А ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА СОЈУЗ-

НИТЕ ПРОПИСИ 
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Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ AMI-
NOPHYLLINUM АМПУЛИ ОД 50 х 250 mg/10 ml ПРО-
ИЗВОД НА „ЛЕК" - ФАБРИКА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И 

ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ - ЉУБЉАНА 
1. Се повлекува од промет лекот AMINOPHYLLI-

NUM ампули во пакување од 50 х 250 mg/10 ml сериите 
бр.: 609113, 610113, 611113, 648113, 649113, 650113, 651113, 
652113, 653113, 654113, 655113, 713113, 714113, 715113, 
716113, 717113, 718113, 719113, 720113, 777113, 778113, 
779113, 780113, 781113, 782113, 783113, 784113, 785113, 
786113 и 787113, кој е пуштен во промет спротивно на од-
редбите од Законот за пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени количества од таа точка да му ги 
вратат на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-07-1478 
1 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и 

социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. p. 

316. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА УГОСТИТЕЛСКИ 

САДОВИ ОД СТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишувааат метролошките 

услови што мораат да ги исполнуваат угостителските са-
дови од стакло (во натамошниот текст: угостителските са-
дови). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. Z-12/1. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат на са-

дови за чај, кафе и какао, ниту на амбалажни садови. 

Член 3 
Под угостителски садови, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат оние садови за пијачки што се корис-
тат во прометот на алкохолни и безалкохолни пијачки. 

Член 4 
Угостителски садови се: 
1) мерила за пресипување на пијачки (шишиња, бока-

ли); 
2) мерила од кои се пие (чаши, пивски чаши, кригли). 

Член 5 
Внатрешниот пречник на угостителските садови во 

височина на мерната црта треба да биде најмногу еднаков 
на пречникот при кој додадената количина на течност, ко-
ја А одговара на границата на дозволената грешка, го под-
игнува нивото на течноста најмалку за 1 mm . 

Член 6 
На угостителските садови мора да се наоѓа ознака на 

номиналната зафатнина - знак на мерата, во форма на хо-
ризонтална црта (мерна црта), која мора да изнесува нај-
малку 15 mm . 

Мерната црта од став 1 на овој член мора да биде јас-
на, видлива, непрекината, со еднаква дебелина и неиз-
бришлива при нормални услови за употреба. 

Член 7 
Оддалеченоста на мерната црта од врвот на угости-

телскиот сад мора да изнесува најмалку: 
1) 20 mm - за угостителски садови чија номинална за-

фатнина е поголема или еднаква на 0,25 dm3; 
2) 10 mm - за угостителски садови чија номинална за-

фатнина е поголема или еднаква на 0,1 dm3; 
3) 5 mm - за угостителски садови чија номинална за-

фатнина е помала или еднаква на 0,05 dm3. 

Член 8 
На угостителските садови мора да се наоѓа жиг што 

се става непосредно над или под мерната црта што ја оз-
начува номиналната зафатнина. Во близина на жигот не 
смее да се става никаков друг знак што би можел да го 
спречи јасното распознавање на мерната црта односно на 
жигот. 

Член 9 
Номиналната зафатнина на угостителските садови 

мора да биде од следниот ред големини, и тоа: 0,02 dm3; 
0,025 dm3; 0,03 dm3; 0,04 dm3; 0,05 dm3; 0,1 dm3; 0,2 dm3; 
0,25 dm3; 0,3 dm3; 0,4 dm3; 0,5 dm3; 1 dm3; 1,5 dm3; 2 dm3; 3 
dm3; 4 dm3 или 5 dm3. 

Член 10 
Граници на дозволената грешка на номиналните за-

фатнини на угостителските садови се: 
1)± 3%, за угостителски садови чија номинална за-

фатнина е поголема или еднаква на 0,1 dm3; 
2)± 5%, за угостителски садови чија номинална за-

фатнина е помала од 0,1 dm3. 

Член 11 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на угостителските садови мо-
раат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и 
испишани така што да не можат да се избришат или сим-
нат. 

Член 12 
На угостителските садови мораат на траен начин да 

бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) вредноста на номиналната зафатнина со ознаката 

на мерната единица. 
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Член 13 
Угостителските садови што не го исполнуваат усло-

вот пропишан во член 9 на овој правилник ќе се примаат и 
понатаму на преглед и жигосување ако ги исполнуваат 
другите услови пропишани со овој правилник. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1307/1 
29 мај 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 
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Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ 

ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА КЛУЧКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за инструменти за мерење на отпорноста на клучка 
меѓу фазен проводник и заштитен проводник, или меѓу 
фазен проводник и неутрален проводник, или меѓу два 
фазни проводници, со употреба на мрежен напон во елек-
трчни мрежи со номинални напони до 1000 V (во ната-
мошниот текст: инструменти). 

Метролошките услови што мораат да ги исполнува-
ат инструментите од став 1 на овој член се означуваат 
скратено со ознаката. MUS. Е-7/3 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) номинален напон е напонот за кој инструментот е 

предвиден и кој е означен на инструментот; 
2) номинална фреквенција е фреквенцијата за која ин-

струментот е предвиден и која е означена на инструмен-
тот; 

3) отпорност на клучка е збирот на отпорностите на 
струјната клучка, кој се состои од отпорноста на изворот 
на струјата, од отпорноста на фазниот проводник, од ед-
ниот пол на изворот до мерното место, и од отпорноста 
на повратниот вод (на пр. заштитниот вод, заземјувачот и 
земјата, или друг фазен проводник) од мерното место до 
другиот пол на изворот на струја; 

4) испитен (оптоварен) отпорник на инструментот е 
отпорникот со кој се оптоварува електричната мрежа при 
мерење со инструментот; 

5) апсолутна грешка е разликата што се добива кога 
од измерената вредност на некоја големина се одземе не-
јзината вистинска вредност, односно вредноста утврдена 
со соодветни еталони и постапки; 

6) договорна вредност е вредноста на која се сведува-
ат грешките на инструментот за да може да се определи 
неговата точност и претставува мерена вредност, односно 
вредност што ја покажува инструментот при мерење; 

7) грешка во проценти на договорната вредност е ко-
личникот од апсолутната грешка и договорната вредност 
дефинирана во точка 6 од овој член, помножен со 100; 

8) основна грешка е грешката определена на инстру-
ментот под референтни услови и се изразува во проценти 
на договорната вредност; 

9) варијација е разликата меѓу две измерени вреднос-
ти на иста мерена големина, кога една од влијателните, 
големини добива едноподруго две различни и утврдени 
вредности; 

10) варијација во проценти на договорната вредност 
е количникот од варијантата и договорната вредност де-
финирана во точка 6 од овој член, помножен со 100; 

И) употребна грешка е пресметаната процентуална 
грешка во условите на номинална употреба, односно во 
условите што им одговараат на номиналните опсези на 
употреба за влијателните големини и се пресметува со по-
мош на образецот: 

каде што е: 

Gu - употребна грешка, во проценти на договорната 
вредност; 

G0 - основна грешка, во проценти на договорната 
вредност; 

Vj - варијација поради положбата на инструментот, 
во проценти на договорната вредност; 

V2 - варијација поради температурата на околината, 
во проценти на договорната вредност; 

V3 - варијација поради напонот, во проценти на дого-
ворната вредност; 

V4 - варијација поради фазниот агол на импендансата 
на клучката, во проценти на договорната вредност. 

Член 3 
Во инструментите со кои се мери отпорноста на 

клучка со посредство на определување на падот на напо-
нот на испитниот отпорник со кој се оптоварува електрич-
ната мрежа, како испитен отпорник може да се употреби 
отпорник со активна, реактивна или комплексна отпор-
ност. Кога испитниот отпорник е со комплексна отпор-
ност, мора да биде познат и означен фазниот агол. 

Член 4 
Ако резултатот од мерењето зависи од колебањето 

на напонот на електричната мрежа, мора да се назначи не-
говото влијание. Покажувањето на колебањето на напо-
нот на електричната мрежа со помош на вграден инстру-
мент се смета како доволно ако тој инструмент јасно ги 
покажува колебањата на напонот на електричната мрежа 
во однос на намалувањето на напонот поради оптоварува-
њето на електричната мрежа со испитниот отпорник. 

Ако не постои можност да се укаже на влијанието на 
колебањето на напонот на електричната мрежа, потребно 
е во упатството кон инструментот да се укаже на оваа по-
јава и на начинот за нејзиното отстранување. 

Член 5 
При ракувањето со инструментот и при напонот на 

кој се приклучува инструментот чија вредност не е поголе-
ма од 120% од вредноста на номиналниот напон на ин-
струментот, не смеат да се загрозат корисниците на ин-
струментот, ниту да се оштети инструментот. 

Ако инструментот се оштети поради нестручно при-
клучување во електричната мрежа за која е предвиден, на 
пример поради преоптоварување или погрешно приклучу-
вање на проводниците, не смеат да бидат загрозени корис-
ниците и околината на инструментот. 

Ако инструментот стане привремено неупотреблив, 
односно ако престане да функционира (на пр. поради ак-
тивирање на заштитната склопка на инструментот), то-
гаш тоа мора да биде сигнализирано на уочлив начин. 
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Член 6 
Приклучните места на инструментот мораат да би-

дат така изведени што проводниците кои служат за мере-
ње да можат сигурно да се поврзат со инструментот и да 
се исклучува кое и да е допирање на деловите под напон. 
Заштитниот проводник на електричната мрежа која се ис-
питува се смета како активен проводник, односно исто 
што и проводник под напон. 

Член 7 
Со конструкцијата на инструментот мора да се обез-

беди при мерењето на отпорноста на клучка во испитува-
ната електрична мрежа да не се јават допирни напони чии 
вредности се поголеми од дозволените вредности според 
точ. 3.1.1. и 3.1.2. од југословенскиот стандард JUS 
L.G 1.030 пропишан во Правилникот за југословенскиот 
стандард за инструменти за мерење на отпорноста на за-
земјувањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/83). 

Член 8 
Инструментите опфатени со овој правилник мораат 

да бидат така изработени што без оштетување да издржат 
испитувања на механичка цврстина според точка 4.4. од ју-
гословенскиот стандард JUS L.G 1.030. 

Член 9 
Референтните услови на инструментот, ако не е наве-

дено поинаку, се: 
1) номиналниот напон или кој и да е напон во рефе-

рентниот опсег, ако го има; 
2) номиналната фреквенција или којаА да е фреквен-

ција во референтниот опсег, ако го има; 
3) референцата положба, а ако таа не е наведена -

водорамната положба на површината на скалата на ин-
струментот; 

4) температурата на околината 23°С ± 2°С; 
5) аголот на импендансата на клучката кој му одгова-

ра на аголот на импендансата на испитниот отпорник, 
или О0 кога не е даден фазниот агол на испитниот отпор-
ник. 

Член 10 
Границите на номиналниот опсег на употреба за вли-

јателните големини пропишани со овој правилник, ако 
производителот не навел поинаку, се: 

1) О0С и 30°С за температурата на околината; 
2) ± 30° од референтната положба, или вертикалната 

положба на површината на скалата на инструментот кога 
не е дадена референтната положба; 

3) долната и горната граница на напонот на мрежата 
за кои инструментот е предвиден и кои ги означил произ-
водителот; 

4) cos ф m — 0,95, за аголот на импендансата на клуч-
ката (ф т ) при ^оптоварена мрежа и при постојан напон 
на мрежата при мерењето со инструментот со испитен от-
порник со активна отпорност; 

5)Ф m — <Pr ± 15°, за агол на импендансата на клучка-
та (<р т) при нсоптоварена мрежа и при постојан напон на 
мрежата при мерење со инструментот со испитен отпор-
ник со комплексна отпорност со агол ф г. 

Член 11 
Употребната грешка на инструментот за мерниот оп-

сег или за опазите што ги дал производителот и за номи-
налните опсези на употреба пропишани со член 10 од овој 
правилник мора да биде во границите ± 30%, 

Член 12 
Нагпиеите и ознаките на инструментот мораат да би-

дат напишани на еден од јазиците и писмата на народите 
односно народностите на Југославија. 

Член 13 
Во упатството за употреба на инструментот кој тип-

ски се испитува според метролошките услови пропишани 
со овој правилник мораат да се наведат: 

1) принципската шема на инструментот; 
2) мерната шема; 
3) номиналниот опсег на употреба за напонот на 

мрежата; 
4) вредноста на отпорноста на испитниот отпорник; 
5) испитната струја и времето на испитувањето (ме-

рењето); 
6) границите на употребната грешка, границите на 

основната грешка и границите на варијациите, со тоа што 
границите на употребната грешка мораат да бидат во гра-
ниците на таа грешка утврдени во член 11 од овој правил-
ник; 

7) опсегот на вредностите на отпорноста на клучката 
и на аголот на импендансата на мрежата во рамките на 
кои инструментот ги исполнува условите во поглед на 
грешките, пропишани со овој правилник; 

8) дополнителната грешка кога аголот на импендан-
сата на мрежата не е во соодветен опсег на инструментот; 

9) дијаграм, табела или друг вид на објаснение од кое 
се гледа во кој мерен опсег можат да се мерат одделни 
вредности на отпорноста на клучката, а грешките на тие 
мерења, земајќи ги предвид дозволените грешки на ин-
струментот, да бидат во границите барани за тоа мерење; 

10) забелешки за други можни дополнителни грешки, 
на пр. поради оптоварување на мрежата со испитен отпор-
ник; 

11) податоци за влијанието и елиминирањето на вли-
јанието на колебањата на напонот на мрежата, ако тој не е 
уочлив, според член 4 од овој правилник; 

12) забелешки за влијанието на напонот на мрежата, 
кога тој отстапува од номиналниот напон на инструмен-
тот. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-481-3/2 
29 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е, р 

Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на видно 
место на инструментот и мораат да бидат јасни, добро ви-
дливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

На инструментот мораат да се наоѓаат следните на-
тписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) ознака на типот; 
3) сериски број; 
4) единица на мерената големина; 
5) мерен опсег во кој инструментот ги исполнува ус-

ловите во поглед на грешките, пропишани со овој правил-
ник; 

6) номинален напон; 
7) номинална фреквенција, ако отстапува од 50 Hz; 
8) фазен агол на испитниот отпорник, ако е поголем 

од 15°; 
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318. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАКЛЕНИ ТЕР-
МОМЕТРИ ПОЛНЕТИ СО ТЕЧНОСТ, ЗА СПЕЦИЈАЛ-

НИ НАМЕНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за стаклени термометри полнети со течност намене-
ти за специјални апарати, опрема или постапки за испиту-
вање (во натамошниот текст: термометри). 

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

Член 2 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на термо-

метрите изработени според југословенскиот стандард 
Ј1ЈЅ. В.Е4.359, пропишан во Правилникот за југословен-
скиот стандард за лаборатоирски садови и прибор од 
стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/83). 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на тер-
мометрите за мерење на максималните температури и на 
термометрите за мерење на температурните разлики. 

Член 3 
Резервоарот на термометарот полнет со течност мо-

ра да биде изработен од стакло со мал температурен кое-
фициент на ширење и тенки ѕидови, во кој се наоѓа термо-
метарската течност. Зафатнината и формата на резервоа-
рот се определени со природата на термометарската теч-
ност, со опсегот на мерењето и со точноста на термомета-
рот. 

Член 4 
Капиларата на термометарот е капиларна цевка која 

се продолжува на резервоарот, а се состои од мерен дел, 
експанзиона комора и контракциона комора. 

Мерниот дел на капиларата мора да има константно 
кружен пресек и мазни внатрешни ѕидови. 

Експанзионата комора е проширен дел на просторот 
во горниот дел на капиларата. Таа комора го штити тер-
мометарот од оштетување кое би можело да настане со за-
гревање на термометарот на температури кои се над гор-
ната граница на номиналниот опсег на'мерењето на тем-
пературата. 

Контракционата комора е проширен простор во до-
лниот крај на капиларата, во продолжението на резервоа-
рот, под ознаката на долната граница на опсегот на мере-
њето на термометарот на скалата или на делот од капи-
ларната цевка помеѓу скалата и помошната скала. Таа ко-
мора ја намалува претераната потребна должина на капи-
ларната цевка или го спречува целосно повлекувањето на 
термометарската течност во резервоарот. 

Дел од термометарската течност во капиларната цев-
ка на термометарот е столбот на термометарската теч-
ност чиј врв се завршува со менискус од различна форма 
зависно од површинскиот напон на термометарската теч-
ност. 

Член 5 
Стеблото на термометарот е дел од термометарот 

што се продолжуува на резервоарот и претставува зашти-
та на капиларата. 

Член 6 
Скалата на термометарот ја претставуваат уредени 

црти и броеви нанесени на носачот на скалата во целиот 
номинален опсег на мерењето на термометарот. Скалата е 
градуирана во Целзиусови степени (°С) ил« во делови на 
таа мерна единица. 

Дозволените вредности на поделокот на скалата се: 
0,01 °С; 0,02 ПС; 0,05 °С; 0,1 °С; 0,2 ПС; 0,5 °С; 1 °С 1 2 °С. 

Номинален опсег на мерењето означен на скалата на 
термометарот е температурниот опсег во кој термомета-
рот ги задржува своите метролошки својства. Тој се дефи-
нира со горната и долната граница на температурата во 
ос.. 

Скалата на термометарот се нанесува директно на 
капиларната цевка (за стап - термометар) односно на по-
себен носач на скалата (за термометар со заштитена ска-
ла). 

Термометрите кои во својот номинален опсег на ме-
рењето не ја опфаќаат референтната температура, за која, 
со овој правилник се пропишува 0 °С, мораат да имаат по-
мошна скала односно кратка скала која содржи референ-
тна температура за потребите на еталонирањето и прегле-
дот на термометарот. Опсегот на помошната скала е де-
финиран со горната и долната граница на температурата, 
а за одделни термометри од овој правилник е наведен во 
југословенскиот стандард од член 2 став 1 на овој правил-
ник. 

Член 7 
Зависно од нивото на потопувањето на термомета-

рот во мерната средина во текот на неговото еталонирање 
или употреба, се разликуваат три основни типа термомет-р у 

1) термометар со делумно потопување, односно тер-
мометар што е регулиран за употреба така што точно да 
ја мери температурата кога резервоарот и ќалиларната 
цевка до определена должина се потопени во средината 
чија температура се мери. Преостанатиот дел од капила-
рата и столбот на термометарската течност е изложен на 
температурата на околината. Длабочината на потопува-
њето на термометарот со делумно потопување мора да 
биде назначена на термометарот; 

2) термометар со целосно потопување, односно тер-
мометар што е регулиран за употреба така што точно да 
мери кога резервоарот и целиот столб на термометарска-
та течност се потопени во средината чија температура се 
мери; 

3) термометар со потпоување, односно термометар 
што регулиран за употреба така што точно да мери кога 
целиот термометар е потопен во средината чија темпера-
тура се мери. 

Член 8 
Границите на дозволените грешки на термометрите 

се наведени во југословенскиот стандард од член 2 став 1 
на овој правилник. 

Границите на дозволените грешки на термометрите 
мора да се проверуваат на температури што се еднакви на 
горната и долната граница на номиналниот опсег на мере-
њето и на температура 0 °С како референтна температура. 

Член 9 
Депресијата на нулата на термометарот со која се ут-

врдува состојбата на стабилноста на покажувањето на 
температурата и која е еднаква на разликата на покажува-
њето на температурата на 0°С, пред и по неговото дваесет 
и четиричасовно држење на горната граница на номинал-
ниот опсег на мерењето, не смее да биде поголема од се-
дум десеттини од вредноста на поделокот на скалата на 
термометарот. 
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Член 10 
Бојата употребена за ознаките и натписите на термо-

метарот мора да биде стабилна на сите температури од 
номиналниот опсег на мерењето на термометарот. 

Испитувањето на стабилноста на бојата употребена 
за ознаките и натписите на термометарот се врши со по-
сматрање на однесувањето на бојата на највисоки темпе-
ратури од номиналниот опсег на мерењето на термомета-
рот. 

Член 11 
Натписите и ознаките на термометарот мораат да 

бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народи-
те 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 12 
На термометарот мораат да се наоѓаат следните оз-

наки и натписи: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) длабочина на потопување во шш и температура на 

издадениот дел на столбот на термометарската течност во 
°С, за термометри со делумно потопување; 

3) фабрички број и година на производството; 
4) единица на температура во која термометарот се 

мери - степен Целзиусов (ознака: °С); 
5) службена ознака на Сојузниот завод за мери и ска-

поцени метали - за термометри за кои е извршено испиту-
вањето на типот. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-159/3 
29 мај 1984 година 

Белоград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА СПРОТИВНОСТА НА ЧЛЕН 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ СО ЧЛЕН 176 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Работната заедница на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија, од Белград и Градежната 
занаетчиска работна организација „Нови Полет" од Бел-
град, поведоа постапка за оценување на спротивноста на 
член 24 од Законот за работните односи („Службен глас-
ник на СР Србија", бр. 56/81, 7/82, 24/82 и 9/84) со член 
176 од Законот за здружениот труд. Во предлогот наведу-
ваат дека оспорената одредба е во спротивност со член 
176 од Законот за здружениот труд зашто со неа се обврзу-
ваат работниците на самоуправните организации и заед-
ници да засноваат работен однос на неопределено време 
со определен број приправници, без оглед дали е тоа во 
нивни интерес. 

2. Во одговор на предлогот, Собранието на СР Срби-
ја смета дека оспорената одредба не е во спротивност со 
Законот за здружениот труд зашто според член 176 од тој 

закон, со закон можат да се пропишат условите под кои 
самоуправните организации и заедници се во обврска да 
примаат приправници на работа на неопределено време, а 
со оспорената одредба на законот токму се утврдени тие 
услови. 

3. Со оспорената одредба се обврзуваат работниците 
во самоуправната организација во текот на календарската 
година да засноваат работен однос на неопределено време 
со определен број приправници тргнувајќи од вкупниот 
број на вработените работници и нивната квалификацио-
на структура, програмата и плановите за работа и развој, 
остварениот доход по работник во претходната година, 
нивото на технологијата и степенот на опременоста со тоа 
што тој број во самоуправната организација, во која се 
вработени до 30 работници, не може да биде помал од 
еден приправник, а во која се вработени повеќе од 30 ра-
ботници - уште по еден приправник на секои 40 работни-
ци. 

4. Со Уставот на СФРЈ, во член 281 став 1 точка 3, е 
утврдено дека федерацијата, преку сојузните органи, ги 
уредува основните права на работниците во здружениот 
труд и основните права и обврски на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации и заед-
ници во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност, а во член 159 став 3 е утврдена должноста на сите 
кои управуваат или располагаат со општествени средства 
и со општествено-политичките заедници, да создаваат се 
поповолни услови за остварување на правото на работа. 

Врз основа и во рамките на уставното овластување, 
со член 176 од Законот за здружениот труд е утврдено дека 
приправник заснова работен однос на неопределено време 
ако со самоуправниот општ акт е утврдено дека, по за-
вршениот приправнички стаж и положениот стручен ис-
ПРТ, ќе се распореди на работи, односно на работни зада-
чи утврдени со тој акт, односно ако со закон е утврдена 
обврска на организациите на здружен труд, под определе-
ни услови, да примаат приправници на неопределено вре-
ме. 

Со член 24 од оспорениот закон, како и со член 25 со 
кој е пропишано дека, на образложено барање од самоуп-
равната организација, Собранието на општината може, по 
претходно прибавено мислење од синдикатот и стопанска-
та комора, да ја ослободи, или да ја ослободи за определе-
но време самоуправната организација од обврските од 
член 24 тргнувајќи од економската состојба и потребите за 
ново вработување во самоуправната организација, пропи-
шани се условите под кои самоуправната организација е 
должна да прими определен број приправници на неопре-
делено време. Затоа оспорената одредба на законот, спо-
ред оцената на Судот, не е во спротивност со Законот за 
здружениот труд. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 
и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 17 мај 1984 година, донесе со 
мнозинство гласови 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Работната заедница на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и на 
Градежната занаетчиска работна организација „Нови По-
лет" во Белград, да се утврди спротивноста на член 24 од 
Законот за работните односи со Законот за здружениот 
труд. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев, и судиите: д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, 
д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Иван Франко, 
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л-р Александар Фира, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Ја-
ким Спировски, Рамадан Вранићи, Милосав СЈтијовиќ и 
Душан Штрбац. 

У-бр. 86/83 и 357/83 
17 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 20. ТОН. 2 И 4 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕ-
ШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НИ-
СКОГРАДБА И ХИДРОГРАДБА „ЧЕСТАР" - СПЛИТ 

1. По иницијатива на Миливој Полјак, од Сплит, Ус-
тавниот суд на Југославија, со решението У-бр. 73/83 од 
20 април 1983 година, поведе постапка за оценување на 
согласноста на член 20 точ. 2 и 4 од Правилникот со Уста-
вот на СФРЈ. 

2. Со оспорената одредба на член 20 точ. 2 и 4 од 
Правилникот е пропишано различно вреднување на ра-
ботниот стаж, како еден од критериумите за распределба 
на станови, така што за секоја година помината на работа 
надвор од работната организација работникот добива 
еден бод, а за секоја година помината на работа во работ-
ната организација работникот добива два бода. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на 9 мај 1984 година, со мнозинство на гласови 
донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 20 точ. 2 и 4 од Пра-

вилникот за решавање на станбените потреби на работни-
ците на Работната организација за нискоградба и хидрог-
радба „Цестар" - Сплит. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", и во Работната организација за нискоградба и хид-
роградба „Цестар" - Сплит, на начинот на кој е објавен 
Правилникот чија одредба се укинува. 

3. Причините за ваква одлука се дадени во одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У. бр. 144/79 од 5 октом-
ври 1983 година, која е објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
•во состав: претседател на Судот Воислав Ракиќ и судии: 
Рамадан Враниќи, д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стијовиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајко-
виќ и Божидар Булатовиќ. 

У-бр. 73/83 
9 мај 1984 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 32 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЕНЕРГОПРОЕКТ-ПРО-
ЕКТИРАЊЕ" - ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА ВО 

БЕЛГРАД 
1. По иницијатива на Стеван Шобота, од Земун, Ус-

тавниот суд на Југославија, со решението У-бр. 69/81 од 
16 февруари 1983 година, поведе постапка за оценување на 

/ согласноста на член 32 од Правилникот со Уставот на 
СФРЈ. 

2. Со оспорената одредба на член 32 од Правилникот 
е пропишано различно вреднување на работниот стаж, ка-
ко еден од критериумите за распределба на станови, така 
што за секоја година помината на работа надвор од работ-
ната организација работникот добива 20 бодови, а за секо-
ја година помината на работа во работната организација 
работникот добива 25 бодови. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на 9 мај 1984 година со мнозинство на гласови 
донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 32 од Правилникот 

за решавање на станбените потреби на работниците на Ра-
ботната организација „Енерѓопроект-проектирање" - Ос-
новна организација на здружен труд за урбанизам и архи-
тектура во Белград. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", и во Работната организација „Енергопроект-про-
ектирање" - Основна организација на здружен труд за ур-
банизам и архитектура во Белград, на начинот на кој е об-
јавен Правилникот чија одредба се укинува. 

3. Причините за ваква одлука се дадени во одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У. бр. 144/79 од 5 октом-
ври 1983 година, што е објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот боислав Ракиќ и судии: 
Рамадан Враниќи, д-р Александар Фира, д-р Стана Гукиќ-
-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стијовиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајко-
виќ и Божидар Булатовиќ. 

У-бр. 69/81 
9 мај 1984 година 

Белград • 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Воислав Ракиќ, е. р. 

По срамнувањето со изворниот текст, утврдено е де-
ка во Правилникот за употреба на знакот на црвен крст и 
на посебната лична карта на санитетскиот персонал во во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/84) се по-
тпаднале долунаведените грешки, та се дава 

ИСПРАВКА 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ НА 
ЦРВЕН КРСТ И НА ПОСЕБНАТА ЛИЧНА КАРТА НА 
САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ ВО ВООРУЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Во член 4 став 3 наместо зборовите: „од став 1", тре-
ба да стојат зборовите: „од став 2". 



Страна 838 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 јуни 1984 

Во член 5 став 3 наместо зборовите: „од став 1", тре-
ба да стојат зборовите: „од став 2". 

Од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Бел-
град, 12 јуни 1984 година. 

По овластување на началникот, 
полковник, 

д-р Радиша Неговановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
страна 

312. Одлука за разрешување и именување на претсе-
дател и членови на Сојузниот совет за заштита 
на уставниот поредок 827 

313. Правилник за заверување на јавни исправи, пот-
писи, ракописи и преписи во дипломатско-конзу-
ларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство 827 

314. Наредба за начинот на исплатување надомест за 
искористените бесплатни и повластени возења 
во патничкиот сообраќај во 1984 година и за до-
кументацијата што се поднесува кон барањето 
за исплата на тој надомест 830 

Страна 

315. Решение за повлекување од промет на лекот 
АтторћуШпит1, ампули од 50 х 250 т§/10 т1 , 
производ на „Лек" - Фабрика за фармацевтски и 
хемиски производи - Љубљана 833 

316. Правилник за метролошките услови за угости-
телски садови од стакло 832 

317. Правилник за метролошките услови за инстру-
менти за мерење на отпорноста клучка 833 

318. Правилник за метролошките услови за стаклени 
термометри полнети со течност, за специјални 
намени 835 

Одлука за спротивноста на член 24 од Законот за ра-
ботните односи со член 176 од Законот за 
здружениот труд ; 836 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 20 точ. 2 и 4 од Правилникот за решавање на 
станбените потреби на работниците на Работната 
организација за нискоградба и хидроградба „Чес-
тар" - Сплит 836 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 32 од Правилникот за решавање на станбе-
ните потреби на работниците на Работната орга-
низација „Енергопроект-проектирање" - Основна 
организација на здружен труд за урбанизам и ар-
хитектура во Белград 837 

Исправка на Правилникот за употреба на знакот на 
црвен крст и на посебната лична карта на сани-
тетскиот персонал во вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 837 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. 


