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758. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вијa, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ МА ЗАКОНОТ' ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВА-
ЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН 

ВО 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените сред-
ства за купување на дизел-гориво и моторен бензин 
во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 7 декември 
1983 година. 

П бр. 312. 
7 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р„ 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТО-

РЕН БЕНЗИН ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон привремено им се забранува во 

1984 година располагањето со дел од општествените 
сведства на организациите на здружен труд и на 
другите корисници на општествени средства (во на-
тамошниот текст: организациите) за купување на 
дизел-гориво и моторен бензин, и тоа: 

1) на организациите за кои важеше забраната 
на располагањето со дел од општествените сред-
ства за купување на дизел-гориво и моторен бензин 
во 1983 годи,на — над количествата купени во 1983 
година на кои имаа право според одредбите на За-
конот за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за купување на ди-
зел-гориво и моторен бензин („Службен лист на 
СФРЈ", бр 61/82 и 77/82); 

2) на организациите за кои во 1983 година не 
важеше забраната на располагањето со дел од оп-
штествените средства за купување на дизел-гориво 

и моторен бензин за определен превоз односно за 
определени видови возила според одредбите на член 
2 и член 3 став 3' од Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
за купување на дизел-гориво и моторен бензи,н — 
над количествата купени за првите девет месеци во 
1983 година за тој превоз од,носно за тие возила, 
зголемени за една третина. 

Член 2 
За новооснованите односно новоорганизираните 

организации што ќе започнат работа по де,нот на 
влегувањето во сила на овој закон потрошувачката 
ќе се определи според сродните организации. Пот-
рошувачката ќе ја утврди надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина. 

Со самоуправна спогодба на основните органи-
зации на здружен труд во работната организација, 
односно на работните организации во сложената 
организација на здружен ,труд, може да се предви-
ди дека ограничувањето од став1 1 на овој член ќе 
се изврши за работната организација, односно за 
сложената организација на здружен труд како 
целина. 

Член 3 
Организациите што во текот на 1983 година или 

во 1984 година го зголемиле бројот на возила и на 
стационарни мотори со внатрешно согорување, мо-
жат да ги зголемат средствата за купување на ди-
зе л-гориво и моторен бензин за количествата на 
гориво што ги утврдуваат врз основа на просечната 
потрошувачка на гориво за другите свои возила, 
односно стационарна мотори со внатрешно согору-
вање од ист вид. 

Ако организацијата не може да ја утврди висо-
чината на средствата од став 1 на овој член, над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина ќе го определи количеств-ото на 
гориво за новокупените возила и за стационарните 
мотори со внатрешно согорување врз основа da 
просечната потрошувачка на гориво за истиот вид 
возела односно стационарни мотори со внатрешно 
согорување ка ј сродните организации. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 1 од овој 

закон, организациите гато се занимаваат со земјо-
делство и рибарство, шумарство, рударство, вклучу-
вајќи ги истражните и подготвителните работи со 
превоз на патници во градскиот и приградскиот 
сообраќај, превоз на странски туристи, како и со 
превоз на стоки и патници во јавниот друмски, 
железнички, поморски, речен и езерски сообраќај, 
а што ќе ги зголемат производството или услугите 
во однос на 1983 година, можат да ги зголемат 
средствата за купување на количествата на дизел-
-гориво сразмерно ' со процентот на зголемувањето 
на производството или услугите. 

Член 5 
Забраната на располагањето со дел од општес-

твените средства од член 1 на овој закон не се од-
несува на купувањето на дизел-гориво и моторен 
бензин за потребите на органите на општествено" 
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-политичките заедници и на општествено-политич-
ките организации за вршење на меѓународната 
активност на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, во согласност со програмата на 
меѓународните посети на тие органи и организации. 

Забраната на располагањето со дел од опште-
ствените средства од член 1 на овој закон не се 
однесува на купувањето на дизел-гориво и моторен 
бензин што се наменети за користење на посебно 
обележани службени возила за медицински интер-
венции, на возила што служат за потребите на 
електродистрибуцијата и на градските комунални 
организации (водовод и изнесување на ѓубре) и на 
противпожарни возила. 

Член 6 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на деривати на нафта на мало 
можат да им продаваат дизел-гориво и моторен 
бензин на организациите само за бонови купени 
од организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет на деривати на нафта. ' \ 

Член 7 
Организациите се должни во своето книговод-

ство да ги обезбедат пропишаните податоци за ко-
ристењето на општествените средства за купување 
на дизел-гориво и моторен бензин. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои по-
дато-ци се должни да ги обезбедат организациите ео 
своето книговодство и начинот на нивното доставу-
вање до Службата на општественото книговодство. 

Член 8 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација ако 
користи општествени средства за купување на ди-
зел-гориво и моторен бензин ^ад количествата ут-
врдени со одредбите од овој закон (член 1 до 4). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 5.000 до 50.000 ди-
нари и одговорното лице во организаци-јата. 

За стопански престап за дејствието од став 1 
на овој член ќе се казни со парична казна од 5 ООО 
до 50 ООО динари и одговорното лице во органот на 
општествео-политичката заеднина, во друг држа-
вен орган или во месната заедница. 

Член 9 

759. 

Врвз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југо-славија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ ТЕРМО-
ЦЕНТРАЛА ТОПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КОТЛАР-

НИЦИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ВО 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана за 
располагањето со дел од општествените средства за 
Финансирање на изградбата на нови термоцентрала, 
топлани, енергани и котларници на течни горива во 
1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузн,иот собор од 7 декември 1983 
година. 

П бр, 313 
7 декември 1083 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството, 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

3 А К О П 
ЗЛ ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ-

ТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ 
TEPMOЦЕНТРАЛИ, ТОПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КО-
ТЛАРНИЦИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закоп приврем-ено се забранува во 1984 

година располагањето со дел од опш-тествените сред-
ства во организациите на здружен труд, самоупрз-
пнит^ и и т е в с к и заедници и во другите самоуправни 
организации и заедници и во спштествено-полити-
чките заедници (во натамошниот текст: организации-
те на здруж-ен труд и др.угите корисници на гпште-
стгетги средства) за финансираше на изградбата на 
нови термоцентрала топлани, енергани и котлар-
ници на течни горива. 

Член 2 
'Пол термоцентрала, во смисла на овој закон, се 

подразбираат термоцентрала^ како посебен објект 
кој служи за производство на електрична енергија и 
термоцентралата — топлана како посебен објект КОЈ 
служи за производство на топл,а и врела вода и 
на пареа и електрична енергија. 

Под топлана, во смисла на овој закон, се подраз-
бира топланата како по-себен објект КОЈ С Л У Ж И за 
прозводство на топлотна енергија во РИД на ^опла 
или врела вода за загревање на станбени и деловни 
згради и погонски постројки или во вид на пареа 
под притисок за технолршки цели. 
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Под котларница, во смисла на ОВОЈ закон, се 
подразбираат котлите в-градени во станбени згради, 
хотели, болници, школи и други објекти или изгра-
дени како посебни објекти кои служат за производ-
ство на топлотна енергија во вид на топла и врела 
вода за загревање на простории или во вид на пареа 
под притисок за технолошки цели 

Под енергана, во смисла на ОВОЈ закон, се под-
разбира индустриската термоцентрала — топлана 
како посебен објект КОЈ служи за комбинирано про-
изводство на топлотна и електрична енергија 

Под течни горива во смисла на ОВОЈ закон, се 
подразбира маслото за горење —мазут, маслото сз 
горење екстра-лесно (ЕЛ) и маслото за горење ле-
с-но" специјално (ЛС) и течниот гас 

Член 3 
Одредбата од член 1 на ОВОЈ закон се однесува и 

на постојните објекти на течни горива на кои се 
врши реконструкција заради замена на П О С Т О Ј Н И О Т 
котел од ист или поголем капацитет, а заради ната-
мошно користење на течни горива 

По исклучок од одредбата на став 1 од ОВОЈ член, 
замена на П О С Т О Ј Н И О Т котел со котел од ист или 
поголем капацитет заради натамошно користење на 
течни горива може да се врши само на ОПОЈ објект 
за КОЈ надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина ќе утврди дека не постојат 
технички, технолошки, еколошки и економски усло-
ви за преминување на Јаглен 

Ако не постојат условите од став 2 на ОВОЈ член 
за преминување на Јаглен, надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина може 
да даде согласност за замена на П О С Т О Ј Н И О Т котел со 
котел од ист или поголем капацрггет заради ната-
мошно користење на течни горива, имајќи ги при-
тоа предвид и расположливите количества на теч-
ни горива, утврдени по републики и автономни по-
краини во Енергетскиот биланс на Југославија 

Одредбата на член 1 од ОВОЈ закон се однесува 
и на новите котли на течни горива кога организа-
циите на здружен труд и другите корисници на 
општествени средства ги вградуваат во постојните 
термоцентрала топлани, енергани и котларници на 
jаглен 

Член 4 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства кои, според про-
писите што важеа до денот на влегувањето во сила 
на ОВОЈ закон, можеа да располагаат со општествени 
средства за изградба на објектите од чл 1 и 3 на 
ОВОЈ закон, можат и натаму да користат општествени 
средства за изградба само на тие објекти 

Член 5 
одредбите од чл 1 и 3 на ОВОЈ закон не се одне-

сеуваат на енерганите во рафинериите, на помошни-
те котларници што с ужат за пуштање во работа 
на големи енергетски единици на термоцентралите 
и на топланите во воените објекти што ќе ги опре-
дели сојузниот секретар за народна одбрана, е-ко во 
тие објекти, поради тешко пристапниот терен или 
нивната локација на острови или поради посебното 
СВОЈсто на средствата што се сместени во нив, не би 
можело да се обезбеди греење, односно климати-
зација со цврсто гориво или со гас 

Член 6 
Организациите на здружен труд — производите-

ли или увозници на котли се должни, веднаш по 
склучувањето на дроговорот да ja известат писмено 
службата на општественото книговодсто во седиште-

то на купувачот за договорената изработка — прода-
жба, односно за увозот на котел на течно гориво за 
односниот купувач 

Член 7 
Со парична казна од 100 ООО до 1,000 ООО динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друг корисник на општествени 
средства ако општествените средства со кои распо-
лага ги употреби за финансирање на изградбата на 
нови т ер м о центра л и или топлани или енергани или 
котларн,ици на течни горива, или за финансирање 
на реконструкцијата на таквите објекти, или за вгра-
дба на ноеи котли на течни горива во постојните 
термоцентрала топлани, енергани и котларници на 
јаглен, или ако не ја извести служоат Ј,а општестве-
ното книговодство, веднаш по с к л у ч у ^ ^ е т о на до-
говорот за договорената изработка — продажба од-
носно увоз на котел на течно гориво (член 1, член 3 
ст 1 и 4 и член 6) 

За стопанскиот престап од став 1 на ОВОЈ член 
ќе се казни и одговорно!о лице во организација на 
здружен труд одно-сно каЈ друг корис-ник на опште-
ствени средства со парична казна од 10 ООО до 50 ООО 
динари 

За стопанскиот престап од став 1 на ОВОЈ член 
ќе се казни и одговорното лице во органот на опште-
ствено-политичката заедница, во друг државен орган 
или во месната заедница со парична казна од 10 000 
до 50 ООО динари 

Член 8 
О В О Ј закон влегува во сила на 1 Јануари 1984 

година 

760. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ М А ЗАКОНОТ З А И З М Е Н А 
НА ЗАКОНОТ ЗА П Р И В Р Е М Е Н А ЗАБРАНА НА 
ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ И С П Р А В И З А 
О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е СРЕДСТАВА О Д ИДНИОТ ПРИ-
ЛИВ НА СРЕДСТВА НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ 
П Г А Р А Н Ц И И ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИ-

ИТЕ 

Се прогласува Законот за привремена забнана 
на давањето гараниии и други исправи за обезбеду-
вање средства од идниот прилив на средства и на 
давањето кредити и гаранции за покритие на прече-
корувањата во финансирањето на инвестициите, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на СО-
Ј У З Н И О Т собор од 7 декември 1983 година 

П бр 314 
7 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р 
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3 А К О И 
ЗА И З М Е Н А НА ЗАКОНОТ ЗА П Р И В Р Е М Е Н А ЗА-
Б ^ V I A ПА ДАВАЊЕТО Г А Р А Н Ц И И И Д Р У Г И ИС-
ПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊ-Е СРЕДСТВА О31 ИД-
Н И О Т П Р И Л И В МА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО 
Ј Д И Г И И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕ-
Ч Е К О Р У В А Њ А Т А ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА И Н -

В Е С Т И Ц И И Т Е 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на давањето 

гаранции и други исправ,и за обезбедување сред-
ства од идниот прил,ив на средства и на давањето 
кредити и гаранции за покритие на пречекорувањата 
во Финансирањето на инвестициите ( ,Службен лист 
на СФРЈ", бр 76/82 и 31/83) во член 2а став 1 точка-
та 2 се менува и гласи 

„2) производство на хидроенертија, термоенерги-
ја врз база на Јаглен и нуклеарно гориво, завршу-
вање на термоцентралата — топланите во изградба 
Нови Сад I фаза од 135 MW, Нови Сад II фаза од 
100 MW, Зрењанин од 135 MW и Осиех од 45 Ж , 
производство на нови видови енергија, изградба на 
мрежа за пренос и трансформација на електричната 
енергија и изградба на диспечерски центри за упра-
вување со електроенергетскиот 'систем,". 

Член 2 
О В О Ј закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

761. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
И JOE НА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ Ш 
ДРУГИ И С П Р А В И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТ-

ВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ МА СРЕДСТВА И НА 
ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИ-
ТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРА-

ЊЕТО МА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на давањето гаранции и други исправи за обезбеду-
вање средства од идниот прилив на средства и на да-
вањето кредити и гаранци за покритие на пречеко-
рувањата во финансирањето на инвестициите, што 
го Ј ,СВОИ Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор, од 7 декември 1983 годи,на 

П бр 315 
7 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ 

Мика Шпиљак, с р 
Претседател 

на Собранието н-а СФРЈ 
Војо Срзентиќ, с р 

З А К О Н 
ЗА П Р И В Р Е М Е Н А З А Б Р А Н А НА Д А В А Њ Е Т О 

ГАРАНЦИИ И Д Р У Г И ИСПРАВИ З А О Б Е З Б Е Д У -
ВАЊЕ С Р Е Д С Т В А О Д ИДНИОТ ПРИЛИВ Н А 
С Р Е Д С Т В А И Н А Д А В А Њ Е Т О КРЕДИТИ И Г А -
Р А Н Ц И И З А П О К Р И Т И Е Н А ПРЕЧЕКОРУВА-
Њ А Т А В О Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Т О Н А ИНВЕСТИ- 

Ц И И Т Е 

Член 1 
Им се забранува н-а банките да им даваат во 

1934 година На корисниците на општествени сред-
ства — инвеститорите гаранции за обезбедување 
средства од сите извори на идниот прилив на сред-
ства СО' кои инвеститорот го докажува обезбедување-
то на средства за финансирање на 'инвестиција пред 
почетокот на инвестицијата и прибавувањето1 на доз-
волата за градење од надлсжниот орган 

Им се забранува на корисниците на општестве-
ни средства да даваат азо 1384 година потврди и дру-
ги исправи со кои на Службата на општественото 
книговодство и го докажуваат обезбедувањето на 
средства од идниот прилив на средства за финанси-
рање на инвестиции пред почетокот на инвестици-
ј а и прибавувањето на дозволата за градење од 
надлеж,ниот орган 

Како потврди и други исправи од став 2 на ОВОЈ 
член се сметаат исправ,ите со кои корисникот на оп-
штествени средства — инвеститорот, според пропи-
сот на републиката односно на автономната покраи-
на и докажува на н-адлежната служба на општестве-
ното книговодство дека обезбеди и средства за ф и -
нансирање на инвестицијата освен исправите со кои 
го докажува обезбедувањето на средствата за инвес-
тицијата, а за вред,носта на инвестицијата која се 
финансира 

1) од сопствени, здружени или други средства 
што се издвоени па посебна сметка к а ј надлежната 
служба на општественото книговодство за таа инве-
С Т И Ц И Ј А, 

2) од самопридонес на граѓаните, 
3) со доброволни работни акции, 
4) од Југосл,овенската народна армија, без н а -

домест 
Забраната од ст 1 и 2 на ОВОЈ член не се однесу-

ва 
1) на давањето гаранции, потврд,и, односно дру-

ги исправи со кои инвеститорот го докажува обез-
бедувањето на средства за финансирање на инвес-
тицијата од идниот прилив на средства, ако таквите 
гаранции потврди и други исправи се неопхо-дни за-
ради користење на кред,ит за инвестиции к а ј Ме-
ѓународната банка за обнога и развоЈ или кат други 
меѓународни организации (Меѓународната финанси-
ска корпорација, Европската инвестициона банка, 
Гурофима Меѓународниот фонд за развој на зем-
јоделството, Меѓународната инвестициона банка и 
Меѓународната организации на трудот) како и за -
ради користење на други кредити од странство да-
дени врз основа па логоски што го ратификувало 
Coбраноето на С Ф Р Ј или С О Ј У З Н И О Т извршен совет, 

2) на давањето гаранции, потврди, односно други 
исправи за обезбедувањето на средства за финанси-
рање на инвестиции од идниот припив на средства 
за средствата што се обезбедуваат од Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и aFто-
номни покраини, од фондот на републиката односно 
на автономната покраина и од фондот на регионал-
ната заедница за поттикнување на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените подрачја, и сред-
ствата што за финансирање на инвестиц,ии се обез-
бедуваат го закон и со прописи донесени врз основа 
на закон или од заем и задолжително здружување 
на средства пропишано со закон како и на средства-
та што се обезбедуваат за финансирање на развојот 
на рудниците за јаглен 

3) на давањето потврди односно други исправи 
со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето 
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на средства од странски кредити и од вложувања на 
средства од странски лица. 

Гаранција за обезбедувањето на средства од став 
4 на огој член п-алката не може да даде за средства-
та на сопственото учество што инвеститорот е дол-
жен да ги обезбеди според Законот за посебните ус-
лови за давање кредити за инвестиции. 

Член 2 
Им се забранува на банките во 1934 да им да-

ваат на корисниците на општествени средства — 
инвеститорите кредити за покритие на пречекору-
вањата во финансирањето на инвестициите и гаран-
ции за обезбедување н-а плаќањата за покритие на 
пречекорувањата DO финансирањето на инвестиции-
те. 

Надлежниот орган на републиката односно но 
автономната покраина може да даде согласно-ст 
банките да даваат кредити за покритие на пречеко-
рувањата во финансирањето на инвестициите и га-
раанцин за обезбедување на плаќањата за покритие 
на пречекорувањата во финансирањето на инвести-
циите во капацитети со; кои се придонесува за суп-
титуција на увозот, ако во буџетот на републиката 
одно-сно на автоно-мната покраина или во инвестици-
оно-кредитмиот потенцијал на банките има обезбе-
дени средства за П И Е Н О покритие од долгорочните 
извори на средства, како и за покритие на пречеко-
рувањата DO финансирањето на инвестициите ШАХ) 
се финансираат од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пи ски недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини и од фсадот гга републиката односно на 
автонсмиата покраина за поттикнување на побрзи-
от разбој на стопански недоволно развиените подра-
чј-а, ак-о банката од тие фондови добила средства за 
тие наме-н,и. 

Во смисла на стап 2 од осој член, се смета дека 
се -придонесува за супституција па увозот ако пове-
ќе од 50% од капацитетите н-а опремата, утврден и 
со пр-ограмата, се користат з-а пропзвоцсво на сто-
ки или за давање па услуги тато се увезуваат, што с? 
докажува со мислење на Стопанската комора на 
Југославија. 

Ако Меѓународната башса за обнова и развој, 
другите меѓународни ор-ганизации и другите дава-
тели на странски кредити за инвестиции, наводени 
во член 1 стсЅ 4 точка 1 од овој закон, учествуваат 
во покритието на пречекорувањата 3si други и н а е т и 
ии,и, надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина м,оже " да доде согласност 
банките да им даваат на инвеститорите кредити за 
покритие на пречекорувањата во финансирањето нч 

' тие инвестиции и гаранции за сЗезСбдување на пла-
ќањата за покритие ка пречекорувањата во финан-
сирањето на тие инвестиции. 

Под давање кредити за покритие на пречекору-
вањета г о финансирањето па инвестициите, во сми-
сла на овој закон, се подразбира и користењето на 
кредити. 

Члел 3 
Одредбите од овој закон не се применуваат на 

финансирањето на инвестициите за следните намени,' 
и тоа' 

1) реконструкција, модернизација и изградба на 
капацитетите кои повеќе од 50% се намене-
ти за производство на стоки ИЛ,И давање услуги за 
И З Е О З , претежно на конвертибилното подрачје; 

2) производство на хицроенергија, термоенергп-
ја врз база на јаглен и нуклеар-но гориво; завршу-
вање на термоцентралите — топланите во изгрѕдба: 
Нови Сад I фаза од 135 MW. Нови Сад II фаза оа 
100 MW, Зрењанин од 135 MW и Осиек од 45 MW; 
производство на нови видови енергија; изградба на 
мрежа за пренос и трансформација на електрична-

' та енергија и изградба на диспечерски центри за уп-
равување со- електроенергетскиот систем; 

3) производство и преработка на јаглен; 
4) про-изводство на нафта и производство и пре-

нос на природен гас и на технички гасови, произ-
водство и пренос на геотермална енергија; . ' 

5) изградба на постројки за секундарна прера-
ботка на нафта, преработка на природен гас и на 
технички гасови; 

6) производство на основни метали, изградба на 
рударски капацитети, облогородување и збогатување 
на железна руда и руди iia обоени метали, изградба 
на топилница капацитети за електролиз-а и чели-
чарници: 

7) производство и примарна преработка на базни 
хемиски производи: сулфурна и фосфорна кисели-
на, амонијак, с-тилон и пропи л ен, винилхлорид, сти-
рол, толуолдиизоцијанат, линеарен алкилбензол, 
синтетички каучук и фармацевтски суровини; 

8) истражување на наоѓалиште на јаглен, н а ф -
та и природен гас. геотермална енергија, железна 
руда и руди на обоени метали; 

б) производство па основни производи на шу-
марчето , односно создавање услови за користење 
на шумскиот фонд, механизирање на производство-
то, проширување на шумскиот фонд со подигање на 
плантажи на брзорастечки видови дрвја и пошуму-
вање и мелиорирање; 

10) производство на основна земјоделски произ-
води: жига, млеко, месо, зеленчук под пластеници и 
стакленици, волна и индустр-иски растенија, како и 
создавање усло-ви за зголемување на производство! о 
на тие производи под кои се подразбира приведува-
ње на земјиштето кон култура и проширување на 

обработливите површини, хидроодел поради ја, кома-
сација и др.; 

1) производство и дистрибуција на вода; 
12) реконструкција и модернизација на магис-

тралните правци во железничкиот сообраќај: Ј е -
се;:ице-Љуољана-Загреб-Нлш-Скопје-Гевгелија, со 
кракот Ниш-Димитровград и Лапово-Кралево-Косо-
во Поле-СкопЈе; Суња-Босански Нови-Книн-Сплит; 
СуСстлца-Винковци; делницата од пругата Титоград-
-Скадар и граничните станици на југословенските 
железници — МАВ; капитален ремонт, електрифи-
кација со ситнално-сигурносни уреди и постројки 
(СС) и телекомуникациони уреди и постројки (ТЕ) и 
реконструкција на железничките јавни и ранжир-
китг станици; избавки на влечни и возни средства; 

12) продолжување на изградбата на Автопатот 
на братството и единството и на делницата на Ав-
топатот „Север-југ" и изградба на тунелот „Кара-
в а ш е в ; 

14) изградба на бродови во домашните бродо-
градилишта за потребите на домашната флотз во 
поморскиот и речниот сообраќај; 

15) полагање на коакси-јален кабел низ центрзл-
чист дел на Југославија ,.Централкабел" и по дол-
жината на делниците на Аво-патот на братството и 
едикстрото и магистрални телекомуникациони об-
јекти и уреди на организациите на ПТТ сообраќај 
за тие објекти: 

1G) изградба на капацитетите на интегралниот 
транспорт; 

17) изградба на основ-ни сместувачки капацитети 
и на комплементарни капацитети, со кои се проши-
рува и збогатува понудата на странските туристи; 

18) станбена изградба со неопходната комунал-
на инфраструктура: 

19) отстранување на последиците од земјотреси 
и др-уги елементарни непогоди; 

20) за пигестиционите поограми на организаци-
ите на здружен труд што произведуваат вооружу-
вање и воена опрема, за кои дел согласност Cojv3-
ниот секретаријат за народна одбрана или во чие 
финансирање учествува тој. 
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Им се забранува на банките да даваат кредити 
за намените од став 1 па ОВОЈ член над рамките што 
се утврдени со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката бмисиона и парична политика и на з а -
едничките основи на кредитната политика во 1984 
година 

Член 4 
Како инвестиции, во смисла на ОВОЈ закон, се 

ометаат вложувањата за набавка (купување, изград-
ба, изработка доградба, реконструкција, адаптација 
и модернизација) на основни средства, како и на об-
јекти и опрема за заедничка потрошувачка 

Член 5 
Со парична казна од 100 ООО до 1,000 ООО динари 

ќ е се казни за стопански престап банката 
1) ако му даде гаранција за обезбедување сред-

ства од сите извори на идниот прилив на средства 
на инвеститорот за финансирање на инвестицијата 
(член 1 став 1) 

2) ако даде кредит за покритие на пречекорува-
њето во финансирањето на инвестиција или гара,н-
ција за обезбедување на плаќањата за покритие на 
пречекорувањата во финансирањето на инвестици-
ја (член 2 став 1), ^ 

3) ако даде кредити над рамките што се утврде-
ни со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1984 година (член 
3 став 2) 

За стопанскиот престап од став 1 на ОВОЈ член 
ќе се казни и одговорното лице во банката со па -
рична казна од 10 ООО до 50 ООО динари 

Член 6 
Со парична казна од 5 000 до 100 000 динари ќе 

се казни за прекршок корисник на општествена 
средства ако на Службата на општественото книго-
водство и даде потврда или друга исправа со кои 
докажува дека се обезбедени средства од идниот 
прилив на средства за финансирање па инвестиција 
(член 1 став 2) 

За прекршокот од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни 
и одговорното лице x a j корисникот на општествени 
средства со парична казна до 5 ООО динари 

За прекршок за дејствие од став 1 на ОВОЈ член 
ќе се казни и одговорното лице во органот на опште-
ствено-попитичка га заедница или во друг државен 
орган со парична казна до 5 ООО динари 

Член 7 
Кредитите за покритие на пречекорувањата во 

финана ирањето на инвестициите и гаранц,иите за 
обезбедување на плаќања за покритие на пречеко-
рувањата во финансирањето на инвестициите, да-
дени пред денот на влегувањето во сила на ОВОЈ з а -
кон, можат да се користат за намените за кои се 
дадени ^ ' 

Член 8 
Гаранциите на банките за обезбедување сред-

ства од идниот прилив за финансирање на инвести-
ции дадени на корисници!е на општествени сред-
ства пред 17 јули 1982 година, ако се однесуваа! на 
инвестиција започната до 30 Јуни 1982 година мо-
ж а т да служат како доказ за обезбедувањето сред-
ства за финансирање на таа инвестиција 

Потврдите и другите исправи за обезбедување-
то средства од идниот прилив на средства за финан-
сирање на инвестиции, дадени пред 1 јануари 1^.3 
година, можат да служат како доказ за обезбс-

дување средства за финансиерана на тие инвести-
ции, ако се однесуваат на инвестиција започната 
пред 31 декември 1982 година 

Како започната инвестиција, (Во смисла на ст 1 
и 2 од ОВОЈ член, се смета почетокот на изведување 
на работите врз изгра,дбата на инвестиционен објект 
по прибавувањето дозвола за градење од на,длежни-
от орган, односно почетокот на изведување на рабо-
ти врз изработка на опрема по порачка и набавка 
па готова о-према за к о ј а се дадени инструменти за 
обезбедување на плаќањето 

Под започната инвестиција, во смисла на ст 1 и 
2 од ОВОЈ член, не се смета почетокот на из-ведување 
претходни работи (студии, изработка на идејни и 
други проекта, собирање податоци за проектирање 
и други работи што служат за подготвување на до-
кументација врз основа н а ко ја може да се донесе 
одлука за изградба^ на инвестиционен објект), к а к о 
л почетокот на изведување подготвителни работи 
Суредување на земјиштето', изградба на објекти од 
привремен карактер и сл ) 

Член 9 
Одредбите од ОВОЈ закон нема да се применуваат 

на териториите на републиката односно на автоном-
ната покраина што со СВОЈ пропис ќ е го уреди обез-
бедувањето на средства за финансирање на инвес-
тиции, под условите и на начин со КОЈ се оневозможу-
ва финансирање на и,нвестицијата од ид,ниот при-
лив нa средства и давање кредити и гаранции за по-
критие на пречекорувањата во финансирањето на 
инвестицијата надвор од реално расположивите 
средства освен во случаите во кои се утврдени, ис-
клучително, отстапувања со ОВОЈ закон 

Член 10 
О В О Ј закон влегува во сила на 1 ја,нуари 1984 

година 

762. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федер тивна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З А К О Н О Т ЗА ДОАЃАЊЕ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНЦИТЕ - У Ч Е С -

НИЦИ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ СА-
РАЕВО 84, ВЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА 

Се прогласува Законот за доаѓање во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на стран-
ците — учесници на XIV зимски олимписка игри, 
Сараево 84, без Југословенска виза, што го усвои 
Собранието на, СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од V декември 1983 година 

П бр 316 
7 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Мика Шпиљак , с р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Бо јо Срзентиќ, с р 
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З А К О В 
ЗА ДОАЃАЊЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАН-
ЦИТЕ - УЧЕСНИЦИ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМ-
ПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 84, БЕЗ ЈУГОСЛОВЕН-

СКА ВИЗА 
Член 1 

Странците — учесници на XIV зимски олимпи-
ски игри, Сараево 84, за Бреме на Одржувањето на 
Игрите, како и еден месец пред денот на почетокот 
и еден месец по денот на завршувањето на Игрите, 
можат да доаѓаат во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и да заминуваат од леа без 
југословенска виза 

Како странци — учесници на XIV зимски оли-
мписки игри, Сараево 84, во смисла на овој закон, 
се сметаат странците кои, покрај патната исправа, 
поседуваат и олимписка лична карта, издадена од 
страна на Организациониот комитет на XIV зимски 
олимписки игри, Сараево 84 

Член 2 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

7G3. 

Врз основа на член 218 став 1 точка 18 и член 
279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија, а ЕО врска со член 15 
од Законот за извршување на Буџетот на федераци-
јата за 1983 година, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на С О Ј У З Н И О Т собор од 7 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ МА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕ-
СТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

1 Во Одлуката за распоредување на средствата 
за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на 
федерацијата за 1883 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр 21/83) во точка 1 износот ,Д 020,000 ООО" 
се заменува со износот „1 157,000 ООО" 

Под реден број 3 во одредбата под 3) во колона 
2 зборовите ,,во периодот од 1977 до 1981 година" се 
бришат, а во колоната 3 износот „500,000 ООО" се за-
менува со износот „560 ООО ООО" 

Под реден број 4 во колона 3 износот 
„130,000 ООО" се заменува со износот „207,000 ООО" 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр 302 
7 декември 1983 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Војо Срзентиќ, с р 

Претседател на 
С О Ј У З Н И О Т собор, 

Аслан Фазлија, с р 

Број 62 - Страна 1687 

7G4. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , бр 15/77,17/78 и 5/82), С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВО-
ЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1 На организациите на здружен труд што про-
из' i: ваат односно вршат пренос или што произве-
дувшт и вршат пренос на електрична енергија, а 
што се здружени во Заедницата на југо-словенското 
електростопанство, привремено им се ограничува 
извозот на електрична енергија 

Под извоз на електрична енергија, во смисла на 
став 1 од оваа точка, не се подразбира извозот зара-
ди враќање на позајмица на електрична енер-гија 

2 Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат 
до 31 март 1984 година 

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

Е п бр 598 
16 ноември 1933 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковмќ, (с р, 

765. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 
за мерките на ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр 28/75) воз 
основа на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ 
МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИЊСКА МАСТ ВО 
ИДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ 

1 Им се забранува на основните организации на 
здружен труд ^/потребата на растителни масла за ја-
дење и на свињска маст од домашно производство во 
индустријата како технички маснотии 

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

Е п бр 618 
16 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрик, с, р. 
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5) со Југословенскиот стандард JUS М СЗ 756 — 
Тркални лежишта Толеранции на класата О за пр-
стенести конусновалчести лежишта со цилиндричен 
проврт, 

6) со југословенскиот стандард JUS М СЗ 757 — 
Тркални лежишта Толеранции на класите 6 и 5 
за прстенести кону сиова л чести лежишта со цилин-
дричен ироврт, 

7) со југословенскиот старт д ар д J U S М СЗ 758 — 
Трка л ни лежишта Толеранции на класите 6, 5 и 4 
за прстенести лежишта со цилиндричен проврт, ос-
вен за конусновалчести лежишта , 

8) со Југословенскиот стандард J U S М СЗ 761 — 
Тркални лежишта Радијален 3jaj на прстенести 
Kyi лични приспособливи лежишта , 

Ѕ) со југословенскиот стандард JUS М СЗ 762 — 
Тркалаш лежишта Радијален, 3jaj на прстенести 
цилиндричновалчести лежишта , 

10) со југословенскиот стандард J U S М СЗ 763 — 
Тркални лежишта Радијален 3jaj на бочвести дво-
редни лежишта , 

б) за тврдоста на материјалот на елементите 
на тркалното лежиште (при температура КОЈ а не 
е повисока од 1200С) во табелата бр 1 

Табела бр. 1 

Назив на елементите 
на лежиштето 

Тврдост 
HRc 

Надворешен прстен 58 ДО 65 
Внатрешен прстен 58 до 65 
Наслонско колце 58 ДО 65 
Тркално тело 60 Д О Б Б 

D Заостанат магнетизам 
A/cm 

^ m a x 

300 2 
300 5 

Табела бр. 2 

д) за количеството на маст, што е изразено како 
процент на слободната зафатнина на затвореното 
тркално лежиште 

1) нормално количество на маст од 25% ^до 35%, 
2) количество на маст од 109/о до 15% ознака А 

(се додава на ознаката за маст), 
3) количество на маст од 45% до 60% ознака В 

" (се додава на ознаката за маст), 
4) количество на маст од 70% до 100% ознака С 

(се додава на ознаката за маст), 
5 Пред испитување на пропишаните каракте-

ристики на квалитетот од точка 3 на оваа наредба, 
тркалните лежишта мораат да се подготват за ме-
рење според Југословенскиот стандард JUS М СЗ 800 
— Толеранции на тркалните лежишта Постапка на 
мерење 

Карактеристиките на квалитетот на тркалш гге 
лежишта од точка 1 на оваа наредба се испитуваат 
на следниот начин 

1) мери и отстапувања — според Југословен-
скиот стандард JUS М СЗ 800 — Толеранции на 
тркалните лежишта Постапката на мерење, 

2) тврдост на материјалот на елементите на 
тркалното л е ж и ш т е — според Југословенскиот стан,-
дард J U S С А4 031 — испитување на тврдоста на 
металот според Роквел , 

3) вибрации или шум — испитување на вибра-
циите или на шумот (вибрации — движења во ле -
жиштето што настануваат поради геометриските 
неправилности на елементите на тркалното л е ж и ш -
те при вртењето на елементите на тркалното ле-
жиште , шум-звукот што настанува со вртење на 
тркалното лежиште) се врши на уредот за мерење 
на вибрациите или на шумот Тоа испитување го 
о п ф а ќ а мерењето на брзината на радиј алките осци-
лации на надворешниот прстен при вртењето на 
внатрешниот (бројот на вртењата на внатрешн,иот 
прстен п = 1800 0 / m m ) 

Испитувањето се врши во три фреквентни 
опсези 

понизок 
среден 
повисок 

50 до 300 Hz 
301 до 1800 Hz 

1801 до 10 ООО Hz 

На сликата е п р и к а ж а н начинот на мерење на 
вибрациите или на шумот каЈ прстенестите конус-
новалчести лежишта , а на сликата 2 каЈ едноред-
ните куглични л е ж и ш т а , 

в) за вибрациите или шумот за прстенести ко-
нусно-валчести лежишта — во Прилог I, а за едно-
редните куглични лежишта — во Прилог П Овие 
прилози се отпечатени кон оваа наредба и претста-
вуваат нејзин составен дел 

г) за заостанатиот магнетизам (во зависност од 
пречникот на обвивката на тркалното лежиште) -
во табелата бр 2 

Слика 1 Слика 2 

4) заостанат магнетизам — на начинот прика -
ж а н на сликата 3, 

Слика 3 

5) количество на маст — со мерење на тежината 
на тркалното лежиште пред и по плакнење на ле-
жиштето 

6) мостри за испитување заради задолжително 
атестирање на трка дните лежишта зема организа-
цијата овластена за атестирање 

За атестирање на производите од увоз овласте-
ната организација зема мостри од складот на про-
метната организација 

Големината на мострите за испитување во од-
нос на големината на производствената серија / 
/парти јата на испораката е утврдена во табелета бр 3 



Страна 1696 - Броз 62 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ Петок:, 9 декември 1983 

Табела бр. 3 

За земање на мостри се составува записник, КОЈ 
содржи фирма односно назив на производителот 
односно на увозникот, назив на производот, 6poj 
на мостри, ознаки на мострите, моето и датум на зе-
мање на мострите, Записникот го потпишуваат 
претставниците на производителите односно на 
увозниците и организациите овластени за атести-
рање 

Организацијата овластена за атестирање е дол-
ж н а по извршеното испитување да му ги врати мо-
стрите (оштетени и неоштетени) на производителот 
односно на увозникот 

7 Извештајот за испитување за задолжителното 
атестирање на тркалните лежишта содржи подато-
ци за вредностите на карактеристиките на квали-
тетот утврдени во точка 4 на оваа наредба 

За тркалните лежишта што се увезуваат, како 
податоци за испорака се наведуваат називот, видот, 
типот и потеклото на производот, називот на произ-
водителот, испорачувачот, односно на увозникот и 
бројот и датумот на фактурата местото и датумот 
на стасувањето и количеството на производот 

8 За тркалните лежишта, за кои со испитува-
њето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишани-
те vcпози, организацијата овластена за атестирање 
издава атест, кон КОЈ ГО прилага извештјот за ис-
питувањето По еден примерок од атестот и извеш-
тајот за испитувањето им се доставува на подноси-
телот на барањето за атестирање и на Сојузниот 
завод за стандардизација, а третиот примерок го 
задржува организацијата што го издала атестот 

За тркалните лежишта од увоз или од домашно 
производство, што се наменети за итно вградување 
атест издава С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

Рокот на важењето рѓа атестот за производите 
од домашно производство или за производите од 
увоз е пет години ако со контролното испитување 
се утврди дека тие производи се сообразни на атес-
тираниот тип 

Атестот за производите од точка 2 став 3 на оваа 
наредба важи само за конкретен комплет на тркал-
ни лежиш!А за итно вградување за КОЈ е издаден, 
без временско ограничување 

9 Тркачките лежишта за кои е издаден атест, 
производителот односно увозникот ги означува со 
атестен знак 

Означувањето се врши на пакувањето на тркал-
езните лежишта на начинот утврден со Наредбата за 
изгледот и употребата на атестнипт знак (,,Службен 
лис! на СФРЈ" бр 4/79 и Л /81 ) Под атестниот знак 
с^ запишуваат две буквени и две бројни ознаки 
Букеени^е ознаки се однесуваат на групата и под-
гоупатз на југословенските стандарди на ѓон им 
гшипагаот тркидните лежишта (МО), а брошите оз-
наки претстарупаат ш и ф р а н а организацијата овлас-
тела за атестирање 

30 Контрола на сообразноста на трка дните ле-
жишта се врши на следниот начин 

1) за производите од домашно производство, кон-
трола на сообразноста се врши секоjа година, 

2) за производите од увоз контрола на сообраз-
носта се врши за секоја партија на испорака од ист 
тип и потекло 

За контрола на сообразноста се испитуваат след-
ните карактеристики на квалитетот. 

1) мерите и отстапувањата, 
2) тврдоста на материјалите од кои се изработе-

ни елементите на тркалното лежиште , 
3) вибрациите или шумот каЈ прстенестите ко-

иусновалчести и еднореден! куглични лежишта , 
4) заостанатиот магнетизам 
Вредностите на карактеристиките од став 2 на 

оваа точка, методите на испитувањето и постапката 
на земањето мостри се утврдени во тон 4 до 6 на 
оваа наредба 

Тркалпите лежишта се сообразни на атестира-
ниот тип на производот ако резултатите од испи-
тувањето одговараат на вредностите наведени во 
точка 4 на оваа наредба 

Ако резултатите од испитувањето се негативни, 
испитувањето се повторува на двапати поголем 
6poj мостри Ако при повтореното испитување не 
се добијат позитивни резултати, атестот за дадениот 
тип на производи се одзема 

11 За атестирање на тркални лежишта може 
да се овласти оранизација на здружен труд која 
во поглед на опременоста и стручноста на квали-
фикациите на кадрите ги исполнува следните 
услови 

а) да располага со следната опрема, и тоа 
1) со мерило за испитување на мерите и отста-

пувањата според Југословенскиот стандард J U S 
М СЗ 800 — Толеранција на тркалните лежишта 
Постапка на мерење, 

2) со уред за испитување на тврдоста на еле-
ментите на трка дните лежишта според Југоловен-
скиот стандард JUS СА4 031 — Испитување тврдо-
с т на материјалот според Роквел, 

3) со уред за мерење на нивото на вибрациите 
или на шумот, со точност на мерење од О,005 m m / s , 

4) со уред за мерење па заостанатиот магнети-
зам во тркалното лежиште, со точност на мерење 
од 0,2 A/cm, 

5) со вага за определување на количеството на 
маст КОЈ затворените тркални лежишта, со точност 
на мерење од 0,001 g, 

б) да има работници за работите, на атестира-
ње, со следните стручни квалификации, и тоа 

1) висока стручна подготовка од техничка 
струка, со на јмалку три години работно искуство 
на работи на испитувањето на трка дни лежишта 
— ако е во прашање работник што раководи со 
испитувањето на тркалните лежишта , 

2) средна стручна подготовка од техничка стру-
ка, со на јмалку три години работно искуство на 
работи на испитување на тркалните лежишта — 
ако се во прашање работници кои непосредно вр-
шат испитување 

12 Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање или 
контрола на сообразноста на производот со атести-
раниот тип во рок од 30 дена од денот на земањето 
мостри 

13 Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за атестирање 
на токални лежаи (,,Службен лист на СФРЈ", бр 
24/69) 

14 Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
една година од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" . 

Бр 50-7057/1 
27 април 1933 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашии Драгоевиќ, с р. 
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П Р И Л О Г I 

Табела бр. 1 

Ниво на вибрациите за конусновалчести лежишта 

Табела бр 2 

Ниво па впСрациите; за едноредни куглични ле-
жишта од серијата 60 (Q6) и со пречник на пре-

врти! 10 - 00 mm 

П Р И Л О Г II 

Табела бр. 1 

max 

Ниво на вибрациите за еднopедни куглични ле-
жишта од серијата 60 (Q7) и со пречник на П Р О Е К -

тот 10 — СО mm 

Табела бр 3 

Ниво на виорациите за едпоредни куглични ле-
жишта од серијата 60 (Q5) и со пречник на про-

вртот 10 — 60 mm 

max max 
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Табела бр. 4 Табела бр. 6 
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Табела бр. 8 

Ниво на вибрациите за еднореден! куглични ле-
ж и ш т а од серијата 63 (Q6) и со пречник на иро-

вртот 10 — 60 mm 

Тип на 
лежиште 

Ниво на вибрации YL (f^m/s) 
Понизок Среден Повисок 

ф р е к в е н т е н ф р е к в е н т е н ф р е к в е н т е н 
опсег опсег опсег 

50 до 300 Hz 301 до 1800 Hz 3801 до 10 ООО Hz 

m a x m a x m a x 

635 V I I 71 V10 50 V10 50 

6300 VI I 80 V10 56 V9 40 
6301 V12 ' 125 V10 63 V10 63 
6302 V12 125 V10 63 V10 63 

6303 V12 125 V10 63 VI I 90 
6304 VI I 112 VII 112 VII 112 
6305 VII 112 V12 160 V13 224 

6306 VI I 112 V12 160 V14 315 
6307 VI I 140 VII 140 V14 400 
6308 VI I 140 V10 100 V14 400 

6309 VII 140 V12 200 V16 800 
6310 VI I 140 V13 280 V17 1120 

Табела бр. 9 

Ниво на вибрашште за едноредни куглични ле-
жишта од серијата 63 (Q5) и со пречник на про-

ектот 10 — 60 mm 

Ниво на вибрации Y L ( И - M / S ) 

Понизок Среден IIOBPICOK 
ф р е к в е н т е н ф р е к в е н т е н ф р е к в е н г е н 

опсег опсег опсег 
50 до 300 Hz 301 до 1800 Hz 1801 до 10 ООО IIz 

Тип на 
лежиште 

m a x max max 

635 V9 35,5 V8 25 V8 25 

6300 V9 40 V8 28 V7 20 
6301 V10 63 V8 31,5 V8 31,5 
6302 V10 63 V8 31,5 V8 31,5 

6303 V10 63 V8 31,5 V9 45 
6304 V9 56 V9 56 V9 56 

' 6305 V9 56 V10 80 VII 112 

6306 V9 56 V10 80 V12 160 
6307 V9 71 V9 71 V12 200 
6308 V9 71 V8 50 V12 200 

6309 V9 71 V10 100 V14 400 
6310 V9 71 VI I 140 V15 560 

768. 

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 58 став 3 
и член 60 од Законот за стандардизацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 38/77 и 11/80), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О АТЕСТИРАЊЕ НА ИНСТА-
Л А Ц И О Н И В Р О Т Е О Л Ш Ш И И Н А ПРОВОДНИЦИ 

З А П Р Е Н О С Н И П О Т Р О Ш У В А Ч И 

1 На задолжително атестирање подлежат ин-
сталапиони проводници и проводници за преносни 
потрошувач,! (во натамошниот текст проводници), 
и тоа. 

1) инсталациони проводници со изолација од 
РУС маса, тип Р и тип Р - А , 

2) инсталациони проводници со изолација од 
РУС маса (многужични), тип Р / М , ч 

3) инсталациони проводници со изолација од 
РУС маса (финожични), тип P / F , 

4) инсталациони проводници со за ј акната изола-
ција од РУС маса, тип Р / Ј и тип Р / Ј - А , 

5) инсталациони проводници со за ј акната изола-
ција од РУС маса (многужични), тип Р / М Ј , 

6) инсталациони проводници со за ј акната изола-
ција од РУС маса (финожични), тип P / F J , 

7) инсталациони проводници со изолација и об-
вивка од РУС маса, тип Р Р и тип Р Р - А , 

8) инсталациони проводници со раздалечени ж и -
ли, тип P P / R и тип F P / R - A , 

9) инсталациони плоокати проводници со изола-
ција и обвивка од РУС маса, тип P P / U и тип 
P P / U - A . 

10) проводн,ици за приклучок на апарати, со изо-
лација од РУС маса, тип P / L , 

11) лесни п р о в о д н и ц и - ^ преносни потрошувачи, 
со изолација и обвивка од РУС маса, тип P P / L , 

12) проводници за преносни потрошувачи, со за -
јакната изолација и обвивка од РУС маса, тип Р Р / Ј , 

13) проводници за светилки, со изолација од 
РУС маса, тип Ѕ Р и тип Ѕ Р / Ј , 

14) самоносечки проводници со изолација и об-
вивка од РУС маса, тип Р Р / О и тип Р Р / О - А 

15) автомобилски инсталациони проводници со 
изолација од РУС маса, тип АР , 

16) инсталациони проводници изолирани со гума, 
отпорни спрема атмосферилии, тип G N / А и тип 
G N / A - A , 

17) з а ј акнати инста лациони проводници изолира-
ни со гума, отпорни спрема атмосферилии, тип 
G N / A J и тип G N / A J - A 

18) свитливи проводници за преносни потрошу-
вачи, со изолација и обвивка од гума, тип G J / J и 
тип G G T / J , 

19) свитливи кабли за преносни потрошувачи, со 
изолација од гума и обвивка од полихлорпрен, тип 
GN 50 и тип EpN 50, 

20) рударски кабли со изолација и обвивка од 
гума, тил GN 53, тип EpN 53 тип GN 55 и тип EpN 55, 

21) рударски кабли со изолација и обвивка од 
гума, за напојување на обртни д у п ч а л к а тип GN 58 
и тип EpN 58, 

22) рударски кабли со изолација и обвивка од 
гума, за Hanoiување на електрични уреди и осветле-
ние, тип GN 60, тип EpN 60, тип GN 61 тип EnN 61, 
тип GN 62, тип EpN 62, тип GN 63 и тип EpN 63 

2 Постапката за атестирање на проводници со-
д р ж и постапка з-а испитување на типот на произво-
дите, која опфаќа контролно испитување на произ-
водите од производството 4 

3 На испитување во постапката за задолжител-
но атестирање подлежат следните карактеристики 
на квалитетот на п р о в о д н и ц и ^ и тоа 

1) конструкцијата , 
2) отпорот на прово линиите 
3) диелектричнрта цврстина, 
4) отпорот на и з о л а ц и ј а , 
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5) постојаноста спрема еднонасочен напон под 
дејство на влага , 

в) затезната цврстина и издолжувањето, 
7) стареењето, 
8) собирањето, 
9) термопластичноста; 
10) еластичноста при ниски температури, 
11) специфичниот внатрешен отпор на изолаци-

јата , 
12) површинскиот отпор на обвивката, 
13) постојаноста на обвивката опрема масло, 
14) запаливоста на обвивката, 
15) абењето, 
16) кинењето, 
17) поцинкуваноста 
4 Вредностите на карактеристиките на к в а л и -

тетот на проводниците, наведени во точка 3 на оваа 
наредба, се утврдени во следните југословенски 
стандарди 

1) Југословенскиот стандард J U S N СЗ 200 — 
Електроенергетика Инсталациони проводници со 
изолација од РУС маса, Р и Р - А , 

2) југословенскиот стандард JUS N СЗ 201 — 
Електроенергетска Инсталациони проводници со 
изолација од РУС маса (мпогужични), Р / М , 

3) југословенскиот стандард J U S N СЗ 202 — 
Електроенергетска Инсталациони проводници со 
изолација од РУС маса (финожични), P / F , 

4) југословенскиот стандард JUS N СЗ 203 — 
Електроенергетска Инсталациони проводници со 
за јакната изо даци (а од РУС маса, Р / Ј и Р / Ј - А , 

5) југословенскиот стандард JUS N СЗ 204 — 
Електроенергетика Инсталациони проводници со за -
јакната изолација од РУС маса (многужичпи), Р / М Ј , 

6) Југословенскиот стандард JUS N СЗ 205 — 
Електроенергетска Инсталациони проводници со за-
јакната изолација од РУС маса (финожични), P / F J , 

7) југословенскиот стандард JUS N СЗ 220 — 
Електроенергетска Инсталациони провод,ници со 
изолација и обвивка од РУС маса, Р Р и Р Р - А , 

8) југословенскиот стандард JUS N СЗ 230 — 
Електроенергетска Инсталациони проводници со 
раз да лечени жили, P P / R и PP /R-A, 

9) 1Угослозонскиот стандард JUS N СЗ 235 — 
Електроепеогетика Инсталациони плосгати провод-
ници со изолација и обвивка од РУС маса, тип P P / U 
и P P / U - A , 

10) југословенскиот стандард JUS N СЗ 300 — 
Електроенергетска Проводници за приклучување на 
апарати, со изолација од РУС маса, P / L 

П) -Југословенскиот стандард JUS N СЗ 301 — 
Е ^ ^ т г о е п е р г е т и к а Посен проводник з\ преносни 
потрошувачи, со изолација и обвивка од РУС маса, 
тип P P / L 

12) југословенскиот стандард JU'I N СЗ 302 — 
Електп-аенер^стика Проводчи : за преносни потро-
шувачи со за јакната изолација и обвирка од РУС 
ма "а тип Р Р / Ј , 

13) ту10сл01\енскч0т стандард Ј1"П NC3 310 — 
Е пет"трееиергетика Проводници з а с^илиаш, со изо-
лација од РУС маса, ЅР и Ѕ Р / Ј , 

14) југословенскиот стандард J U S N СЗ 315 — 
Електроенергетска Самоносливи проводници, со 
изолација и обвивка од РУС маса, тип Р Р / О и 
Р Р / О - А , 

15) Југословенскиот стандард J U S N СЗ 320 — 
Елек: рсенерггтЈтса Автомобилски инсталациони 
проводници, со изолација од РУС маса, А Р , 

16) Југословенскиот стандард JUS N СЗ 405 — 
Електроенергетска Инсталационен проводник изо-
лиран со гума, отпорен спрема атмосферилии, GN / А 
и G N / A - A , 

17) југословенскиот стандард J U S N СЗ 406 — 
Електроенергетска З а ј а к н а т иисталационен П Р О Б О Д -
ЕЛ С изолиран со гума, отпорен спрема атмосфери-
лии, G N / A J и G N / A J - A , 

18; југословенскиот стандард J U S N СЗ 502 — 
Електро енергетика Сеит ливи про-водници за прено-
сни потрошувачи, со изол-ација и обвивка од гума, 
тип G G / J и G G T / J , 

19) Југословенскиот стандард J U S N С5 350 — 
Електроенергетска Свитливи кабли за преносни 
потрошувачи, со изолација од гума и обвивка од по-
лихлорпен, тип GN 50 и EpN 50 за номинален н а -
пон 450/750 V, 

20) Југословенскиот стандард J U S N С5 353 — 
Електроенергетска Рударски кабли со изолација и 
обвивка од гума, тип GN 53, EpN 53, GN 55 и EpN 55 
за номинален напон 0,6/1 kV, 

21) Југословенскиот стандард J U S N С5 358 — 
Електроенергетска Рударски кабли со изолација и 
обвивка од гума, за напојување на обртни дупчалки, 
тип GN 58 и EpN 58 за номинален напон 450/750 V, 

22) Југословенскиот стандард J U S N С5 360 — 
Електроенергетска Рударски кабли со изолација и 
обвивка од гума, за напојување на електрични уреди 
и осветление за номинален напоиг 0,6/1 kV. 

5 Испитувањето на карактеристиките на квали-
тетот па проводниците, наведени во точка 3 на оваа 
наредба, се в р ш и со методите утврдени во следните 
југословенски1 стандарди 

1) југословенскиот стандард J U S С А 4 002 — 
Механички сспитувања на метали Испитување со 
затегање, 

- 2) Југословенскиот стандтрд J U S С А6 021 — 
Испитување на масата на цинкот на поцснкувани 
челични и железни предмети, 

3) Југословенскиот стандард J U S N СО 030 — 
Испитување на Изолирани проводници и кабли Оп-
шти услови на испитувањето, 

4) југословенскиот стандард JUS N СО 031 — 
Испитување на и-золирани проводници и кабли Про-
верување на конструкцијата , 

5) Југословенскиот стандард JUS N СО 035 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Ме-
рење на отпорот на провалниците, 

6) Југословенскиот стагхдард JUS N СО 036 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Ме-
рење на отпорноста на изол аци јата, на отпорноста на 
слабопроводливите слоеви и на површинската от-
порност, 

7) Југословенскиот стандард J U S N СО 039 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Ди-
електрична цврстина на енергетските проводници и 
кабли, 

8) југословенскиот стандард JUS N СО 041 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли До-
с т о ј н о с т спрема едно-насочен напон по д дејство на 
влага , 
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9) југословенскиот стандард JUS N СО 050 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Гус-
тана Абеше, 

10) Југословенскиот стандард JUS N СО 051 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли За-
тезна цврстина и издолжување, 

11) Југословенскиот стандар JUS N СО 054 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Со-
бирање, 

12) Југословенскиот стандард JUS N СО 055 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли 
Термопластичност, 

13) Југословенскиот стандард JUS N СО 056 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Елас-
тичност на ниски температури, 

14) Југословенскиот стандард JUS N СО 071 — 
Испитување на изолирани (проводници и кабли От-
порност спрема кинење, 

15) Југословенскиот стандард JUS N СО 072 — 
Испитување на изолирани прово,дници и кабли Ква-
литет на повикувањето , 

16) Југословенскиот стандард JUS N СО 073 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Впи-
вање на вода, 

17) Југословенскиот стандард JUS N СО 074 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли По-
стојаност спрема масло, 

18) југословенскиот стандард JUS N СО 075 — 
Испитување на изолирани проводници и кабли Sa-
na ливост 

6 Мостри на проводниците за испитување се зе-
маат на следниот начин 

1) големината на мострата за испитување е една 
единица на производ (по тип, 

2) ако типот содржи повеќе од пет просеци, за 
испитување се земаат две единици на производ по 
тип и тоа првата со (пресек до 2,5 mm2, а втората со 
пресек до 95 mm2. 

7 Мострите за испитување на типот ги доставу-
ва производителот Кон мострата се доставуваат по-
датоци за фирмата односно називот на производите-
лот, за називот и 6РОЈОТ на мострите и за датумот на 
производството. 

Атестирање на тип на спроводник се врши со ис-
питување на карактеристиките утврдени во точка 3 
на оваа наредба и според методите на испитување 
утврдени во точка 5 на оваа наредба Ако резулта-
тите од испитувањето на карактеристиките, утврде-
ни во точка 3 на оваа наредба, им одговараат на 
вредностите на карактеристиките на квалитетот, 
утврдени во точка 4 на оваа наредба, организациЈата 
овластена за атестирање издава атест за типот на 
проводиикот 

Атестот за типот на превозникот важи пет годи-
ни 

8 Промените на конструкцијата и материјалот 
што влијаат врз сообразноста на проводникот со 
атестираниот тип на проводникот мораат да и се 
приЈават на организацијата овластена за атестира-
ње, а проводникот што не е сообразен со атестира-
ниот тип мора повторно да се атестира 

9 Атестирање на превозник од увоз се врши 
така што мострата за испитувања на типот на про-
водникот Ја доставува увозникот Кон мострата се 
доставуваат и податоци за фирмата односно називот 
на производителот и увозникот, за називот и бројот 
на мострите, за датумот на производството, за озна-
ката на мострите и за местото и датумот на зема-
њето на мострите. — - --- -

Атест за тип на проводник од увоз, кој важи 
три години издава организациЈата овластена за 
атестирање 

10 Контрола на сообразноста на проводниците 
од натамошното производство односно од увоз со 
атестираниот тип се врши еднаш годишно, ,така 
што организацијата овластена за атестирање на 
проводници зема мостри на проводници од произ-
водителот, а за увезените проводници — од промет-
ните организации При контролата на сообразноста 
на проводниците со атестиран,иот тип се испитуваат 
следните карактеристики на квалитетот на про-
водниците 

1) електричниот отпор, 
2) дебелината на и з о л а ц и ј а и обвивката, 
3) затезната цврстина пред и по стареењето; 
4) издолжувањето пред и по стареењето, 
5) запаливоста, 
6) абењето, 
7) диелектричната цврстина, 
8) односот на жолто-зелената 6oja, 
9) означувањето 
Ако со испитувањето се утврди дека проводни-

ците од натамошното производство односно од увоз 
се сообразни со атестираниот тип, о р г а н и з а ц и ј а 
овластена за атестирање Ја потврдува важноста на 
издадениот атест за типот на проводникот, што оз-
начува во извештаЈОт за испитувањето, 

Оцена на сообразноста се врши според посебна 
табела, што е отпечатена кон оваа наредба и прет-
ставува нејзин составен дел, 

Се смета дека единицата на производот е со-
образна со атестираниот тип, ако при контролата на 
сообразноста е оценета со помалку од три казнени 
поени 

Ако определена карактеристика на квалитетот на 
единица на производот при контролата на сообраз-
носта е оценета со три казнени поени, контролата 
се повторува на двапати поголем 6poj единици на 
производи, при што се вршат оние испитувања врз 
основа на кои се добиени казнените поерш Ако при 
повтореното испитување определената карактерис-
тика на квалитетот на единицата на производот е 
оценета со три казнени поени, организацитата овлас-
тена за атестирање на проводници за тоа ќе го из-
вести С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

11 Организацитата овластена за атестирање на 
проводници го прилага кон атестот и и з в е ш т а ј за 
испитувањето По еден примерок од атестот и из-
в е ш т а ј за испитувањето се доставува до подноси-
телот на барањето за атестирање и до С О Ј У З Н И О Т 
завод за стандардизација, а третиот примерок го за-
држува организацијата овластена за атестирање 
што го издала атестот 

12 Извештајот за испитувањето содржи 
1) фирма односно назив на организацијата ов-

ластена за атестирање 
2) фирма односно назив на подносителот на ба-

рањето, 
3) број и датум на извештајот за испитувањето, 
4) датум на доставувањето на мострата, 
5) податоци за типот на производот 
6) податоци за Југословенските стандарди спо-

ред кои е извршено испитувањето 
7) податоци за материјалот и работниот напон 
8) подато1ш за видовите испитувања и за пропи-

шаните и измерените вредности 
9) потпис на овластениот работник и печат на 

организацијата овластена за атестирање на провод-
ници. 
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13 Проводниците за кои е издаден атест, про-
изводителот ги означува со атестен знак 

Атестниот знак содржи две буквени и две број-
ни озники Буквените ознаки (N С) се однесуваат 
на групата и подгрупата југословенски стандарди 
на кои им припаѓаат проводниците, а бројните озна-
ки — на шифрата на организацијата овластена за 
атестираше 

Означување со атестниот знак се врши на паку-
вањето, или етикетата, при што големината В од 
точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на 
атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", бр 4/79 и 
31/81) изнесува од 10 m m до 25 mm 

14 За атестирање на проводници може да се ов-
ласти организацијата на здружен труд која покрај 
условите од член 60 на Законот за стандардизаци-
јата ги исполнува и следните посебни услови' 

а) да располага со следната опрема' 
1) универзално подвижно мерило според југо-

словенскиот стандард JUS К Т2 050, 
2) микрометар со рамни мерни површини, со 

пречник од 4 mm до 8 mm, со вкупна грешка од 10 
микрони во опсег на мерење од 25 m m , 

3) мерен саат со рамни мерни површини, со 
пречник од 6 mm до 8 mm со вкупна грешка од два 
поделока за сите скали до 10 поделоци, 

4) мерна лента со по де л оди од 1 mm, со КОЈ" а 
се мери обемот, а со поделоци од 0,5 m m со која се 
мери пречникот, 

5) мерен микроскоп со најмалку десеткратно 
линеарно зголемување и обртен држач на епруве-
тите, со можност за читање на 0,01 mm и со мож-
ност за процена на третото децимално место ако де-
белината што се мери е помала од 0,5 mm, со тоа 
што наместо микроскоп може да се користи и пого-
ден проектор со десеткратно зголемување-, 

б) уред за мереше на електричниот отпор, со 
грешка ± (2%о од мерената вредност + 20 mOhm), 

7) уред за мерење на отпорот, со грешка од на ј -
многу ± (2%о од мерената вредност + 5 mOhm), како 
што е Витстоновиот мост, 

8) уред за мерење на отпорот, со грешка од на ј -
многу ± (2%о од мерената вредност + 0,01 mOhm) и 

со погодна направа за распинање (одвоени стегалки 
за CTpvia и напон), како што е Томсоновиот мост, 

9) извор на еднонасочен напон, 
10) уред за мерење на електричниот отпор на 

изо нацијата со опсег на мерење од најмалку 2 X 105  

mOiim и со грешка на мерењето од најмногу 
± (10 + 0 0002 R)% од мерената вредност, каде што 
за Р треба да се стави бројчената вредност на 
отпорот на изолаџијата во mOhm, но најмногу 
2 X 10\ 

11) уред за проверка на диелектричната цврс-
тина со наизменичен напон, 

12) уред за испитување со еднонасочен напон од 
220 V, 

13) инструменти за мерење на напонот од класа 
на точност 1, 

14) када со вода, со соодветна зафатнина, 
15) термометар со жива, од класа на точност 1, 

16) комора за загревање со природна циркулаци-
ја на воздух, во КОЈ а температурата може да се 
одржува во опсег од 700С до 150оС, со температур-
на стабилност ± 20С, со соодветна зафатнина, 

17) комора за ладење до —40оС, со температур-
на стабилност ± 20С, 

18) машина за испитување со затегање, за сили 
500 N, 1500 N, 2500 N, 

19) затезни уреди со две стега л ки, погодни за 
фаќање на епрувети, 

20) мерач на издолжувањето, со покажување 
од 0,01 m m , 

21) нож за исекување на епрувети, 
22) направа за мазнење, со која се постигаат 

паралелни испитни површини како што е силици-
ум карбидно точило со структура на зрното 24 и 
тврдост К Точилото треба да биде избалансирано 
и цеитрично Брзината на точилото на обемот треба 
да изнесува меѓу 100 т / ѕ е с и 25 т / ѕ е с , 

23) вага со Т О Ч Н О С Т 0,01 g; 
24) фамилија на соодветни тегови, 
25) фамилија на соодветни трнови за намоту-

вање и свиткување, 
26) направа за испитување на термопластичнос-

та; 
27) направа за испитување со удар; 
28) Бунзенов горилник, чија цевка има вна-

трешен пречник околу 9 m m и се напојува со свет-
лечки гас или со гас од иста вредност, 

29) хронометар; 
30) леќа со најмалку петкратно линеарно зго-

лемување , 
31) кислородна бомба со можност за работа под 

притисок од 2,1 МРа на температура од 70оС, 
32) воздушна бомба со можност за работа под 

притисок од 0,55 МРа на температура од 127сС, 
33) када за испитување во масло, 
34) уред за испитување на кинење, 
35) абалка, 
б) да има работници за работи на атестирањето, 

со следните стручни квалификации. 
1) дипломиран инженер по електротехника или 

дипломиран физичар со пет години работно искуст-
во на соодветни работи — ако е во прашање работ-
ник КОЈ раководи со испитувањата, 

2) дипломиран инжењер по електротехника со 
три години работно искуство, дипломиран инженер 
од техничка струка со три години работно искуство 
и два стручни работника, специјалисти од тех-
нички струки, со две години работно искуство — 
ако се во прашање стручни работници 

15 Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" 

Бр 50-5498/3 
12 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с р 
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Реден 
броз 

Видови испитувања Големина (на отстапувањата 
К л асификаци ј а 

на отстапувањата 
К а з -

нен 
поен 

1 2 3 4 5 

1 Електричен отпор па проводниците 

2 Дебелина на-изо л аџијата 

Пропишана вредност (mm) 

средни а) не помали од 
вредности б) не помали од 

в) помали од б) 

Минимално дозволена вредност 
(mm) 

минимални а) не помали од 
вредности б) не помали од 

в) 'помали од б) 

3 Дебелина на обвивката 

Пропишани вредности (mm) 
средни а) не помали од 
вредности б) не помали од 

в) помали од б) 
Минимално дозволена вредност 
(mm) 
минимални а) не помали од 
вредности б) не помали од 

в) помали од б) 
Испитување со ^стегање (издолжу-
вање и прекинлива цврстина) на 
изолациЈата и обвивките пред и по 
стареењето во сушалница со при-
родна циркулација на воздух 

Испитување со истегање на изола-
ц и ј а од гума по стареењето во 
кислорид, на воздушна бомба и во 
минерално масло 

Запаливост 
Абење 

8 Диелектрична цврстина на произ-
водот на жилите 

9 Однос на боите жолто/зелена 

Означување 

^ 100 о/о а ^ 101 % од пропи-
шаната вредност 
^ 101 и/о а ^ 103 % од пропи-
шаната вредност 
преку 103 10/о од пропишаната 
вредност Секо! а измерена вред-
ност мора да биде заокружена 
на помалку или повеќе од точ-
носта на пропишаната вредност 
дадена со соодветниот JUS 

отстапување од средните ал м,и-
нималните вредности од пропи-
шаните 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0,41 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 
0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 итн"5 

0,35 0 44 0,53 0,62 0,72 0,80 

0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 
0,28 0,35 0,42 0,50 0,57 0,64 итн5" 

отстапување на средните и ми-
нималните вредности од пропи-
шаните 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
0,5 0,59 0,68 0,77 0,86 
0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 

мало отстапување 0,5 

средно отстапување 2 
о I големо отстапување 3 

неправилност 
помала грешка 
голема грешка 

неправилност 
помала грешка 
голема грешка 

итн ^ 

итн v  

пропиша-

в,41 0,50 0,58 0,67 0,75 
0,37 0,45 0,52 0,60 0,68 
0,33 0,40 0,46 0,54 0,60 
^ 100 % ^ 90 од 
ната вредност 
^ 90 % ^ 80 % од пропиша-
ната вредност 
помалку од 80 w/o од пропишана-
та вредност 

дозволеното отстапување пре-
чекорено за 5 '% 
преку 5 а ^ 10 % 
^ 10 '% од пропишаната вред-
ност 
не задоволува 

не задоволува 
не задоволува 

од 70/30 0/о до 76/24 0/о 
од 77/23 % до 79/21 % 
преку 80/20 0/о 
не задоволува 

неправилност 
помала грешка 
голема грешка 

неправилност 
помала грешка 
голема грешка 

неправилност 

помала грешка 

голема грешка 

неправилност 
помала грешка 

голема грешка 
голема грешка 

голема грешка 
голема грешка 

неправилност 
помала грешка 
голема грешка 
голема грешка 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

0,5 

2 

3 

05 
2 

Забелешка 
^ — за поголеми дебелини се применува иста зако нитост. 
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769. 

Врз основа на член 45 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ" , бр 49/76 и 41/81), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
З А П У Ш Т А Њ Е В О О П Т Е К М А Б А Н К Н О Т А О Д 2 0 

Д И Н А Р И 

1 Народната банка на Југославија ќ е пушти во 
оптек на 26 декември 1983 година банкнота од 20 ди-
нари со обележјата што се утврдени со Одлуката за 
основните обележја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 
500 и 1000 динари („Службен лист на СФРЈ" , бр 
44/78) 

2 На банкнотата од 20 динари од то-чка 1 на оваа 
одлука се наоѓаат потписи на гувернерот /на Народ-
ната банка на Југославија Радован Макиќ и на заме-
ник-гувернерот на Народната банка на Југославија 
Миодраг ВељкоЕиќ и датумот 4 XI 1981 година 

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

О бр 83 
24 ноември 1983 година 

Белград 

Председател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната б а н к а н а 

Југославија , 
Радован Макиќ, с. р. 

УСТАВЕ,Н СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

О Ц Е Н У В А Њ Е НА УСТАВНОСТА Н А Ч Л Е Н 1 9 
ТОЧКА 4 МОД В) ОД П Р А В И Л Н И К О Т З А СТАН-
Г,ГГгУТЕ ОДНОСИ НА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЈУЗНИОТ С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А НАДВО-

Р Е Ш Н И Р А Б О Т И 

1 Мустафа Биедиќ од Белград и Љубо Гукиќ од 
Тито трад MV дадоа на Уставниот суд на Југослави-
ја иницијатива за поведување постапка за оцену-
гаљс нг уставноста на член 19 точка 4 под б) од 
Правилникот за станбените односи на Работната 
заелгмца на СОЈ усниот секретаријат за надворешни 
работи, порзди тоа што со таа одредба на Правил-
никот, несогласие со У т а ^ о т на СФРЈ, при утвр-
дувањето на редот на првенство за доделување 
с-ан га користење, работниот стаж навршен во 
Се? ретаријѕтот за надворешни работи се вреднува 
гг поволно од работниот стаж навршен во други 
органи и организации 

2 Со член 19 точка 4 од оспорениот правилник 
е пропишано дека секоја година од работниот стаж 
(вкупниот работен стаж? се вреднува со пет бодови, 
а '"скота го/ ина од работниот ^таж остварен во Се-
крстар тпатот со додатни ДЕЗ бода 

Работната заедница на Секретаријатот, во свое-
то изменување, истакна дека о ц р т а т а па Пра-
вилникот за ног.ото-тто вреднурање па работниот 
ста?" о с т а р е н во Секретарт-т,-тот е резултат од 
с i i iVn^eio ^а мототозта за такво вреднување на 
ре^стттиот с^алч остварен го оогаи оттчпстгп рпп^^^р 
роо-грттЈта во кота се остварува трагате па добивање 
с и н на користење 

З а прашањето во врска со основот за поповол-
но вреднување на работниот стаж остварен во ор-
ганизација односно орган во КОЈ се остварува пра-
вото на добивање стан се из јаснија и претставни-
ците на Советот на Сојузот на синдикатите на Ј у -
гославија и на С О Ј У З Н И О Т комитет за законодав-
ство Според нивното мислење работниот стаж се 
вреднува еднакво во сите случаи на уредување на 
правата на работниците од работниот однос, освен 
во случаите на утврдување на редот на првенство-
то за добивање стан на користење, односно доде-
лување кредит за станбена изградба Според ставот 
на Советот на С О Ј У З О Т на синдикатите на Југосла-
ви ја и ставот на републичките и општинските со-
вети на синдикатите работниот стаж треба да се 
вреднува еднакво независно од тоа во КОЈ а орга-
низација на здружен труд е остварен Становите се 
прибавуваат од средствата што се формираат за 
овие потреби во текот на годината, а по исклучок 
тие средства се резултат од одвејувањата за некол-
ку години Затоа, подолгата работа во организација 
во КОЈ а се остварува правото на стан нема позна-
ча јно вли јание за прибавување на станови Пропи-
шувањето работниот стаж остварен во други орга-
низации да се вреднува помалку ги доведува ра -
ботниците во нерамноправна положба и во неедна-
кви услови при решавањето на станбените потреби 
А тоа е во спротивност со општествената природа 
на доходот утврдена во Уставот на СФРЈ . 

3 Уставниот суд на Југославија смета дека ста-
нот е еден од основните услови за живот и работа 
на работните луѓе и граѓаните, еден од битните еле-
менти за општествено-екооомската положба на ра -
ботниот човек, в а ж е н услов за стабилноста на се-
мејството на работникот, како основна општествена 
ќелија , и значаен ф а к т о р за зголемување на про-
дуктивноста на трудот и на материјалниот напредок 
на општеството Остварувањето на правото на до-
бивање стан на користење е едно од основните пра -
ва на работникот во здружениот труд, утврдено со 
уставот и законот, што се остварува врз основите 
на заемност, солидарност и рамноправност на р а -
ботниците во организацијата на здружен труд 

Во остварувањето на тоа право годините на р а -
ботниот с т а ж се земаат како едно од мерилата за 
изразување и вреднување на минатиот труд на ра -
ботникот Без оглед на тоа што категориите рабо-
тен стаж и минат труд не можат да се изедначат, 
годините на работниот с т а ж претставуваат в а ж е н 
показател на минатиот труд Тие се в а ж н и како 
временски показател на должината на траењето на 
тековниот труд на работникот и на заедничкиот 
минат труд на општеството к а к о целост 

Правата на работникот по основ на минатиот 
труд произлегуваат од општествено-економоката 
положба на работникот во здружениот труд што, 
според одделот П од Основните начела на Уставот 
на СФРЈ, му обезбедува, р а б о т е н и со средства во 
општествена сопственост и одлучува јќи непосредно 
и рамноправно со другите работници за сите рабо-
ти од општествената репродукција, во услови и од-
носи на меѓусебна зависност, одговорност и соли-
дарност да го остварува СВОЈОТ личен, материјален 
и морален интерес и правото да се користи со ре-
зултатите од својот тековен и минат тру,д и со при-
добивките на општиот материјален и општествен 
напредок и врз таа основа што поцелосно да ги з а -
доволува своите лични и општествени потреби, а 
исто та,ка и да ги развива своите работни и други 
творечки способности 

К а к о неотуѓиво, правото на работникот што 
произлегува од општествената сопственост на сред-
ствата за производство и правово на работа со тие 
средства, здобиени по основ на минатиот труд, не 
ноже ниту да се ограничи, ниту да се одземе Пра-
вото на учество во распределбата на доходот по ос-
нов на мт ттлтчат труд тте се губи со полегнувањето 
ОТТ ЕО друга О Р Г А Н И З А Ц И Ј А на здружен Т Р У Д , 
зашто основ за з,добивање со тоа право е работни" 
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косиот минат труд Притоа, не е битно во која ор-
ганизација на здружен труд работел работникот, 
односно колку од работниот стаж остварил во една 
организација на здружен труд, туку е битен раСот-
никовиот придонес даден со работата во изминатиот 
период, како минат труд 

Доходот што ќе го оствари основната организа-
ција на здружен труд не е само резултат од рабо-
тата на работникот во таа организација, туку и од 
вкупниот општествен труд (член 17 став 1 од Уста-
вот на СФРЈ) Остварен во тековно! о вг^мс, дохо-
дот па секоја организации на здружен труд, по-
крај другото, е резултат од потрошениот жив труд 
како и резултат од користењето на минатиот труд 
на претходните генерации Затоа, доходот на секо-
ја организација на здружен труд, како дел од 
вкупниот општествен производ, е од општествен 
карактер 

Работниковиот придонес за остварениот доход 
мора да се посматра не само како' придонес за ос-
тварениот доход на основната организација на здру-
жен труд во која го остварува правото на добива-
ње стан на користење, туку и како придонес што 
го дал за остварувањето на доходот на општество-
то како целост, и тоа преку неговиот целокупен 
минат труд, без оглед на тоа дали е остварен во ед-
на или во повеќе организации на здружен труд 

Работниците во здружениот труд имаат самоуп-
равно право самостојно и непосредно да ги уредуваат 
меѓусебните односи во здружениот труд и во' рам--
ките на тоа право заедно со другите работници, со 
самоуправни општи акти да ги уредуваат основите 
и мерилата за утврдување на редот на првенство 
з-а распределба на станови и кредити за реша-
вање на станбените потреби 

Уредувањето на овие односи може да се врши 
само во согласност со уставот -и законот За уреду-
вање на овие меѓусебни односи важи уставното на-
чело работните луѓе да остваруваат еднакви права, 
под исти услови, како и принципот за единствената 
положба на работниците во здружениот труд Би-
дејќи ѓ работниците го остваруваат работниот стаж 
во единствен систем на општествено-економските од-
носи ТОЈ стаж како основ за здобивање со опреде-
лени права на работните луѓе во рамките на иста 
организација на здружен труд мора да се вреднува 
еднакво Отстапувањето од ОВОЈ уставен принцип 
ги доведува работниците во нерамноправна полож-
ба при утврдувањето на редот на првенство за 
добивање стан на користење Нееднаквото вредну-
вање на работниот стаж може да се заснова само 
врз разлики во придонесот, а не и врз разлики во 
поглед на должината на работниот стаж остварен 
во организацијата на здружен труд 

Средствата за станбена изградба, како дел од 
средствата за заедничка потрошувачка, се користат 
и во согласност со принципот на заемност и соли-
дарност во остварувањето на уставната обврска за 
постојано подобрување на животните усло-ви на ра -
ботниците во здружениот труд (член 32 став 1 од 
Уставот на СФРЈ) Принципот на солидарност мора 
да дојде до израз и во распределбата на станови 
Тој принцип мора да дојде до израз и во редосле-
дот на доделување станови, така што работниците 
да не се ставаат во нееднаква положба и да не се до-
ведуваат во ситуација различно да ги остваруваат 
своите права по основ на минатиот труд 

Средствата за решавање на станбените потреби 
на--работниците се наменски средства за заеднич,ка 
потрошувачка што работниците ги обезбедуваат со 
издвотување средства од остварениот доход, сраз-
мерно на нивниот придонес за остварувањето на 
доходот, што го дале со СВОЈОТ труд и вложување 
на општествени средства^ како минат труд на ра-
ботниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ) 
Материјална основа за стекнување на средства за 
заедничка потрошувачка, односно на средства за 
решавање на еталоните потреби на работниците 
претставуваат општествените средства на трудот соз-

дадени со минатиот труд, како општествени вложу-
вања Затоа, средстрата за станбена изградба, како 
и целиот доход на организацијата на здружен труд 
од кој тие потекнуваат, не се резултат од трудот и 
вложувањето на работниците самб во таа органи-
зација туку, на извесен начин, се резултат од вкуп-
ниот општествен труд, изразен преку остварениот 
доход по основ на стопанисувањето со минатиот труд 
односно ct средствата за проширена репродукција, 
Тешко е да се определи колкав е придонесот на се-
кој работник како поединец во создавањето на 
вкупниот општествен минат труд, не само поради 
нееднаквата материјална положба на одделни 
организации на здружен труд туку и поради недо-
стигот на изградени општествени критериуми со кои 
на единствен начин би се утврдувал придонесот на 
секој работник во создавањето на минатиот труд 
на генерациите 

Со различно вреднување на работниот стаж, 
т е со поповолно вреднување на стажот остварен 
во организацијата во која се остварува правото на 
добивање стан од работниот стаж остварен во дру-
ги организации односно работни заедници 'се дове-
дува до затворање на организациите на здружен 
труд и се спречува нормалното движење на работ-
ната сила 

Затоа, Уставниот суд на Југославија наоѓа дека 
општествено е оправдано и во согласност оо- уставот 
еднакво а не различно вреднување на работниот 
стаж -во организациите па здружен труд и s o рабо-
тните заедници 

5 Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 11 јули 1983 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 
точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југосла-
вија, донесе, со мнозинство гласови, 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 19 точка 4 под Б) 

од Правилникот за станбените односи на Работната 
заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја до-
несе во состав претседател Воислав Ракиќ, судии' 
д-р Васил Гривчев, д -р Стана Ѓукиќ-Делевиќ д-р 
Александ,ар Фира, Божидар Булатовиќ, Рамадан 
Враниќи, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Се-
фо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан 
Штрбац и д -р Јосиф Трајковиќ 

У-бр 249/81 
11 јули 1983 iодина 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија 

Воислав Ракиќ, с р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 10 НА ПРАВИЛНА КОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
Њ Е СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И К,РЕДИТИ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА 
ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИЛО-

ЧЕ" ВО Ќ А Р ДЕ ЛЕВО 

1 Миомир Шурбат, од Карделево му даде на 
Уставниот суд на Југославија иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од член 10 точ 2 и 3 од Правилникот за 
доделување станови на користење и кредити за ин-
дивидуална станбена изградба на Градежната ра-
ботна организација „Плоче" во Карделево, поради 
тоа што со нив е уредено на работникот за секоја 
година работен стаж, стекнат во Работната о р г а н а 
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задира „Плоче", да му припаѓаат 10 бодови, а за 
секоза ходина работен стаж, стекнат надвор од 
неа, 2 бода Тоз смета дека со овие одредби е на-
рушено уставното начело на еднаквост и рамнопра-
вност на работниците во здружениот труд 

2 Со оспорените одредби е уредено на работни-
кот за секоја година работен стаж, стекнат во Ра-
ботната организација „Плоче", да му припаѓаат 10 
бодови, а за секоја година работен стаж стекнат 
надвор од неа, 2 бода 

3 Во одговорот на решението за поведување 
постапка и на јавната расправа, Градежната работ-
на организација „Пдоче" наведе дека работниците 
при утврдувањето на критериумите и мерилата за 
доделување станови на користење можат да прават 
разлика помеѓу работниот стаж стекнат во работ-
ната организација и надвор од неа, бидејќи сред-
ствата за задоволување на станбените потреби се 
акумулираат во таа организација на здружен труд 

Во текот на постапката, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија и Сојузниот комитет за 
законодавство, преку своите претставници, на јавна 
расправа истакнаа дека работниот стаж подеднакво 
се вреднува во сите случаи на уредување на пра-
вата на работниците, освен во случаз на уредување 
на редоследот на работниците за доделување на 
станови за користење на кредити за индивидуална 
станбена изградба, каде што работниот стаж, стек-
нат во организацијата -на здружен труд, која до-
делува станови, поповолно се вреднува од стажот 
стекнат надвор од неа Како причина за вака ра-
злично вреднување на работниот стаж беше прет-
поставката дека работниц,ите на таа работна орга-
низација повеќе придонеле за создавање на сред-
ствата за станбени потреби на работниците Меѓу-
тоа, анализите покажаа дека распределбите на ста-
новите и кредитите се вршат од средствата издвое-
ни од доходот и од личните доходи на работници-
те, остварени во претходната и во текуштите де-
ловни години, а често и од кредитите земени од 
банки, а тие средства ги обезбедуваат, под истите 
услови, и работниците кои имаат работен стаж над-
вор од односната работна организација, што ука-
жува дека порано стекнатиот работен стаж во таа 
работна организација не влијае врз обезбедување-
то на средствата за станови 

4 Уставниот суд на Југославија тргна од ф а к -
тот дека станот е еден од основните услови за ж и -
вот и работа на работните луѓе и граѓаните, дека е 
еден од битните елементи на општествено-екоком-
ската положба на работниот човек, важен услов 
за стабилност на семејството на работникот, како 
основна ќе ПИЈ а на нашето општество, и значаен 
фактор за зголемување на продуктивноста на тру-
дот. и на материјалниот напредок на општеството 
Остварување станарско право на стан во опште-
ствена сопственост е едно од основните права на 
работниците во здружениот труд, утврдено со устав 
и со закон што се оствзрз^па врз основа на заем-
ност солидарност и рамноправност н^ работниците 
во организациите на здружен труд 

Во остварувањето на правото на учество во 
распределбата на становите и кредитите за стан-
бена изградба, годините на работниот стаж се зе-
маат како едно од мерилата за изразување и вред-
нување на минатиот труд на работникот Вез оглед 
на тоа што овие дво категории не можат да се 
идентификуваат, годините на работниот стаж прет-
ставуваат гчжен показател на минатиот труд Тие 
се рагкнл како рременски показател на должината 
на траењето тскуштиот труд на работникот и 
како заеднички показ?тел на минатиот труд на оп-
штс^во^о тгат'о целина 

Правата на работникот по основ на минатиот 
труд произлегуваат од општествено-економската 
положба на ргботниког. во здружениот труд која, 
ет-огЈоц освоените начела од Уставот на CcbpJ му 
гчбГ4сбедуг,а, работејќи со средства ро општествена 
сопственост и одлучувај 1ш непосредно и рамно-

правно со другите работници во здружениот труд 
за сите работи на општествената репродукција во 
услови и односи на меѓусебна зависност, одговор-
ност и солидарност, да го остварува СВОЈОТ личен 
и морален интерес и право да ги користи резулта-
тите од СВОЈОТ текушт и минат труд и придобивки-
те на општиот материјален и општествен напредок 
и, врз таа основа, што поцелосно да ги задоволува 
своите лични и општествени потреби и да ги раз-
вива своите работни и други творечки способности 

Како неотуѓиво право на работникот, кое про-
излегува од општествената сопственост над сред-
ствата за производство и од правото на работа со 
тие средства, правата по основ на минатиот труд 
не можат на работникот да му се ограничат, ниту 
да му се одземат. Поради тоа, правото на учество 
во распределбата на доходот по основ на минатиот 
труд не се губи со преминување од една во друга 
организација на здружен труд, бидејќи основ за 
стекнување на тоа право е минатиот труд на ра-
ботникот Притоа не е битно во КОЈ а организација 
на здружен труд работникот работел туку е битен 
вкупниот придонес на работникот, што ТОЈ со СВОЈОТ 
труд во изминатиот период, како минат труд, го 
дал за зголемување на материјалниот напредок на 
општеството како целина 

Остварениот доход на основната организација 
на здружен труд не е резултат само од трудот на 

v работниците во таа организација на здружен труд 
туку е резултат и од вкупниот општествен труд 
(член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ) Остварен во 
текуштиот период, доходот на секоја организација 
на здружен труд е, покрај другото, резултат од вло-
жениот ж и в труд, како и резултат од користењето 
на минатиот труд на претходните генерации Затоа 
доходот на секоја организација на здружен труд, 
како дел од вкупниот општествен производ, има оп-
штествен карактер 

Придонесот на работникот во остварениот доход 
затоа мора да се посматра не само како придонес во 
остварениот доход на организацијата на здружен 
труд во коза остварува право на доделување стан 
туку и како придонес што го дал во остварениот до-
ход на општеството како целина, и тоа преку него-
виот целокупен минат труд, без оглед на тоа дали 
е тој" остварен во една или во повеќе организации на 
здружен труд. 

Самоуправно право на работниците во здруже-
ниот труд е самостојно и непосредно да ги уреду-
ваат меѓусебните односи во здружениот труд и, во 
рамките на тоа, со СВОЈ самоуправен општ акт да ги 
уредуваат основите и мерилата за утврдување на ре-
дот на првенство за распределба на станови и креди-
ти за станбена изградба 

Меѓутоа, работниците можат да ги уредуваат 
меѓусебните односи во здружениот труд само во сог-
ласност со уставот и со законот За уредување на тие 
меѓусебни односи важи уставното начело дека ра-
ботниците остваруваат еднакви права под исти ус-
лови, како и принципот за единствена положба на 
работниците во здружениот труд Бидејќи работниот 
стаж работниците го остваруваат во единствениот 
систем на општествено-економските односи, ТОЈ стаж 
што се зема како основ за стекнување на определени 
права на работниците мора, во рамките на иста ра-
ботна организација, да се вреднува на еднаков на-
чин Отстапувањето од овоз уставен принцип ги до-
ведува во нерамноправна положба работниците при 
остварувањето на нивните права по основ на мина-
тиот труд односно при утврдувањето на нивниот ре-
дослед за доделување станови на користење 

Средствата за станбена изградба, како дел од 
средствата за заедничка потрошувачка, се користат 
и во со1ласност со приниипот на заемност и солидар-
ност во остварувањето на уставната обврска за пос-
тојано подобрување на "животните услови на работ-
ниците во здружениот труд (член 32 став 1 од Уста-
вот на СФРЈ) Принципот на солидарност мора да 
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дојде до израз каЈ редоследот за доделување на ста-
нови, за да не се стават работниците во нееднаква 
положба и да се доведат во ситуација различно да ги 
остваруваат своите права по основ на минатиот труд 

Средствата за решавање на станбените потреби 
на работниците се наменски средства за заедничка 
потрошувачка, што работници ге ги обезбедуваат со 
издвојување на средства од остварениот доход на 
другите организации, сразмерно со нивниот придо-
нес во остварувањето на доходот, што го дале со 
СВОЈОТ труд и со вложување на општествени сред-
ства како минат труд на работниците (член 19 став 
2 од Уставот на СФРЈ) Материјалната основа за 
стекнување средства за заедничка потрошувачка од-
носно средства за решавање на станбените потреби 
на работниците та сочинуваат и општествените сред-
ства на трудот, создадени со минатиот труд како оп-
штествени вложувања Затоа средствата за станбена 
изградба, како, впрочем, и сиот доход на оргапиза-
нпјага на здружен труд од КОЈ тие произлегуваат, не 
се само резултат од трудот и вложувањата ria работ-
ниците на таа организација туку, па определен на-
чин, се резултат од вкупниот општествен труд, изра-
зен преку остварениот доход по основ на стопанису-
вањето со минатиот труд односно со средствата за 
проширена репродукција 

Со различно вреднување на работниот стаж, т е 
со поголемо вреднување на годините на работниот 
стаж, што се остварени во организацијата на здру-
жен труд во која се остварува правото на доделува-
ње стан, од годините на работниот стаж, што се ос-
тварени во други организации, односно работни за -
едници, се доведува до затворање на организациите 
на здружен труд, до групно-сопственичко однесува-
ње, а со самото тоа и до оневозможување подвиж-
ност на работната силг, се оневозможува измамли-
вост на стручните кадри од една во друга оргапиза- 1 

риза на здружен труд, од едно во друго место на ра-
бота и живеење 

Затоа Уставниот суд наоѓа дека е општествено 
оправдано и дека е во согласност со уставот еднак-
вото а не различно вреднување на работниот стаж 
во организациите на здружен труд и во работните 
заедници 

5 Уставниот суд на Југославија, воз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ , на сед-
ницата од П Јули 1983 година, со мнозинство на гла-
сови, донесе 

О д л у к а 

1 Се укинуваат одредбите на член 10 од Правил-
никот за доделување станови на користење и креди-
ти за индивидуална станбена изградба па Градеж-
ната работна организација „Плоче" во Карделеио 

2 Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен лист на 
СФРЈ" и во Градежната работна организација „Пло-
че" во Карделезо, на начин на КОЈ е објавен Правил-
никот од став 1 на оваа одлука 

Оваа одлука je донесе Уставниот суд на Југосла-
вија во следниот состав претседател на Судот Воис-
лав Ракиќ, и судии д-р Васил Гривчев, д-р Стана 
Гукиќ-Делевик, д-р Александар Фира, Божидар Бу -
латовиќ, Рамадан Враники, Иван Франко, Славко 
Кухар Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовик, Душан Штрбац и д-р Јосип Тра јковик 

У-бр 206/76 
11 Јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Воислав Ракиќ , с р 

" О Д Л У К А 

З А ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 32 
ПОД II НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА З А ДА-
В А Њ Е С Т А Н О В И М А К О Р И С Т Е Њ Е И ОДОБРУ-
В А Њ Е СТАНБЕНИ К Р Е Д И Т И МА ОСНОВНАТА 
О Р Г А Н И З А Ц И Ј А НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД „РАДЕЉ^-
В И К " ВО Д У Б Р О В Н И Ќ ОД 15) МАРТ 1980 ГОДИНА 

1 Уставниот суд на Југославија , со решението 
У бр 70/77 од 8 Јуни 1977 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста на член 5, на член 7 став 
3 точ 1 и 7 и на член 10 точ 1 и 2 алинеја „и" на Са-
моуправната спогодба за давање станови на користе-
њ е и за давање станбени кредити на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Радељевиќ" во Ду5-
ртзник од 1975 година, по повод иницијативата на 
Сабина Османагиќ-Кресо, од Дубровник, и предме-
тот во смисла на член 389 став 1 од Уставот па 
С Ф Р Ј ' му го д о б а в и на У С О Б Н И О Т суд на Хрватска 

2 Во текот на постапката пред Уставниот суд 
на Хрватска, работниците на Основната организаци-
ја на здружен труд „Рад?љевиќ", на 10 март 1930 
година донесоа нова спогодба со чие влегување во 
сила престанува да в а ж и Спогодбата од 1975 година 
Биде јки Спогодбата од 1975 година престана да ва -
жи, во смисла на член 37 точка 5 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија , Уставниот суд на 
Југославија реши, постапката поведена со решението 
од 8 "јуни 1Ѕ77 година, да се запре 

3 Со член 32 под II на Сомоуправната спогодба 
за давање станови на користење и за одобрување на 
станбени крегчти на Основната организација на 
здружен Tpvr7j( „Радељевик" од 10 март 1980 година е 
утврдено дека стажот остварен во таа организација 
и стажот остварен во други организации на здружен 
труд, се вреднува во сразмер 3 1, во корист на ра -
ботниот стаж остварен во „Рацељевик" 

Уставниот суд на Југославија , по сопствена ини-
цијатива, со решението У 6 Р О Ј 70/77 од 19 Јануари 
1983 година, поведе постапка за оценување на сог-
ласноста на таа одредба на Спогодбата со Уставот на 
С Ф Р Ј 

Основната организација на здружен труд „Раде-
љевиќ" по повод поведувањето постапка за оцену-
вање на неговата уставност не се изјасни' за устав-
носта на оспорениот самоуправен општ акт 

По поведувањето на постапката за прашањето 
на оспорите за поповолно вреднување на работниот 
стаж, остварен во организацијата во ко ја се оства-
рува право на решавање на станбените потреби, се 
из јаснија претставниците на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија и на С О Ј У З Н И О Т комитет 
за законодавство Според нивно мислење, во сите 
случаи, во кои работниот стаж е основа за оствару-
вање право по основ на трудот, ТОЈ еднакво се вред-
нува, освен во случај на утврдување на редот на 
првенство за добивање стан па користење односно 
доделување кредит за станбена изградба Работниот 
стаж според ставот па Советот на Сојузот на синди-
катите на Југославија , па републичките и општин-
ските совети на Сојузот па синдикатите, треба еднако 
да се вреднува независно од тоа во која организација 
на здружен труд е ТОЈ остварен Становите се приба-
вуваат од средствата што се формираат за овие по-
треби во текот на годината, а по исклучок тие средс-
тва се резултат на одвојување во текот на неколку 
години Затоа, подлогата работа во организацијата во 
која се остварува право на стан, нема позначајно 
влијание за прибавување на станови Пропишување-
то дека работниот стаж остварен во други организа-
ции помалку се вреднува, ги доведува работниците 
во нееднаква положба и во нееднакви услови при 
решавањето на нивните станбени потреби, што е во 
спротивност со општествената природа на доходот 
утврден со Уставот на С Ф Р Ј 

4 Уставниот суд на Југославија , смета дека ста-
нот е еден од основните услови за живот и работа на 



Страна 1710 - (Броз 62 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 декември 1983 

работните л^ре и граѓаните, еден од битните елемен-
ти па општествено-економската положба па работ-
ниот човек, важен услов за стабилност на се г јсгво-
то на работниците, како основна ќелија I ; I G ^ J J T C C -
твото, па значаен фактор за зголемување па продук-
тивноста на трудот и материјалниот напредок на оп-
штеството Остварување право на добива стан на 
користење е едно од основните права на работници-
те во здружениот труд, утврдено со уставот и напо-
нот, кое се остварува врз основите на застоиост, со-
лидарност и рамноправност на работниците во орга-
низацијата на здружен труд 

Во остварувањето на тоа право, годините на ра-
ботен стаж се земаат како едно од мерилата за изра-
зување и вреднување на минатиот труд на работни-
ците Без оглед на тоа што кахегориите на работен 
стаж и минатиот труд не можат да се изедначат, го-
дините на работен стаж претставуваат важен пока-
зател на минатион труд Тие се Важни како времен-
ски показател на должината на траењето на текуш-
тиот труд на работниците и на заедничкиот минат 
труд на општеството како целост 

Правата на работниците по основ на минатиот 
труд, произлегуваат од општествено-еколом^к^та по-
ложба па работниците во здружениот труд КОЈ, спо-
ред Оддо и II на Основните начела на Уставот на 
СФРЈ, им обезбедува, работејќи со средствата во оп-
штествена сопственост и решавајќи непосредно и 
рамноправно со другите работници за сите работи 
на општествената репродукција, во у л о в и т е и одно-
сите на меѓусебна зависност, одговорност и солидар-
ност, да го остваруваат С Г О Ј О Т личен материјален и 
морален интерен и праро да се користат со резулта-
тите од СВОЈОТ текушт и минат труд и придобивките 
на општиот материјален и општествен ^ п р е д о к , врз 
таа основа што непотполно да ги задоволниот сво-
ите лични и општествени потреби и да ги развиваат 
своите работни и други творечки способности 

Како неотуѓиво, ова право на работниците, што 
произлегува од општествената сопственост па сред-
ствата за производство и право на работа па тие 
средства, стекнато врз основа на минат труд, не мо-
ж е ниту да се ограничи ниту да се одземе Правото 
на учество во распределбата па доходот, по основ на 
минатиот труд, не се губи со преминување од една 
во друга организација на здружен труд, заш1о основ 
за стекнување на тоа право е минатиот труд па ра-
ботникот Притоа-не е битно во која организација па 
здружен труд работникот работел, туку е битен не-
говиот вкупен придонес даден со работата во изми-
натиот период, како минат труд, за зголемување на 
материјалниот напредок на општеството како цели-
на 

Доходот што ќе го оствари основната органи-
зација на здружен труд, не е само резултат од ра-
ботата на работниците во таа организација туку 
е резултат и од вкупната општествена работа (член 
17'став 1 од Уставот на СФРЈ) Оетваоен во текуш-
тото време, доходот на секоја организација на здру-
жен труд Meiy другото е резултат од по,трошената 
жива работа, како и резултат од користењето на ми-
натиот труд од претходните генерации Затоа до-
ходот на секоја организација на здружен труд како 
дел од вкупниот општествен производ е со опште-
ствен карактер 

Придонесот на работникот кон остварениот до-
ход мора, затоа да се посматра како придонес на 
остварениот доход на основната организација на 
здружен труд во која го остварува правото на до-
бивање стан на користење и како придонес што 
го дал за остварувањето на доходот на општеството 
како целина, и тоа низ неговиот целокупен минат 
труд, без оглед на тоа дали ТОЈ е остварен во една 
или во повеќе организации на здружен тред 

Сомоулравио право на работниците во здружени-
от труд е самостојно и непосредно да ги уредуваат 
меѓусебните односи во здружениот труд и во рамките 
на тоа право, заедно со другите работници, со само-

управните општи акти да ги уредуваат основите 
и мерилата за утврдување на редот на првенство 
Ја доделување на станеви на користење и кредити 
за решавање на станбените потреби 

Уредувањето на овие односи може да се врши 
само во СОЈ ласност со уставот и законот За уреду-
вањето на овие односи т а ж и уставното начело дека 
работните луѓе остваруваат еднакви права под исти 
услови капо и принципот за единствената положба 
на работниците во здружениот труд Бидетќи ра-
ботниот стаж работниците го остваруваат во един-
ствен систем на опшествено-економските односи, 
ТОЈ стаж како основ за стекнување на определени 
права на работните луѓе, мора да биде во рамките 
на иста организација на здружен труд еднакво 
вреднуван Отстапувањето од ОВОЈ уставен принцип 
ги доведува работниците во нерамноправна полож-
ба при утврдувањето на редот на првенство за до-
бивање стан на користење Неднаквото вреднување 
па работниот стаж може да се заснова само на раз-
лика ге го придонесот а не и на разликите во поглед 
на д о1 жената на работниот стаж остварен во опре-
делен,,! организација на здружен труд 

Средствата за стамбена и з д а д о а како дел од 
средствата па заедч тихата потрошувачка, се ко-
ристат и во со:л^с гост со принципот на заемност и 
солидарност во остварувањето па уставната обврска 
на постојаното подобрување на животните услови 
на работниците во здружениот труд (член 32 став 
1 од Уставот на СФРЈ) Принципот на солидарност 
мора да доЈде до израз во распределбата на стано-
вите ТОЈ принцип мора да ДОЈде до израз и ка ј 
редоследот на доделување на станови, за работни-
ците да не можат да се ставаат во нееднаква по-
ложба и да се доведуваат во ситуација различно да 
in осхваруваат правата по основ на минатиод труд 

Средствата за решавање на станбените потреби 
на работниците се наменски средства на заеднич-
ка ! а потрошувачка што работниците ги обезбеду^ 
саат со издвојување на средства од остварениот до-
ход, сразмерно со пиениот придонес за остварување 
на доходот, што го дале со својата работа и со вло-
жување па општествени средства како минат труд 
на работниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ) 
Материјалната основа за стекнување средства за 
заедничка потрошувачка односно средства за реша-
в а л е на станбените потреби на работниците, прет-
ставуваат општествените средства на трудот созда-
дени со минат труд како општествени вложувања 
Затоа средствата за станбена изградба, како и це-
лиот доход на организацијата на здружен труд 
од КОЈ тие потекнуваат не се резултат од трудот и 
вложувањата на работниците само на таа органи-
зација туку, на определен начин, се резултат од 
вкупниот општествен труд изразен низ остварениот 
доход по основ на стопанисувањето со минатиот труд, 
односно со средствата на општествената репродук-
ција Колкав е придонесот на секој работник како 
поединец ЕШН создавање на вкупниот општествен 
минат труд, тешко е да се определи не само поради 
нееднаквата материјална положба на одделни оо-
ганизации туку и поради недостигот на изградени 
општествени критериуми со кои, на единствен на-
чин би се утврдил придонесот па секој работник 
кон создавање на минатиот труд на генерациите 

Со различно односно со поповолно вреднување 
на работниот стаж, остварен во организацијата во 
КОЈ а се остварува правото на додела на стан од 
работниот стаж остварен во други организации од-
носно работни заедници, се доведува до затворање 
на организацијата и се спречува нормалното дви-
жење на работната сила 

Затоа Уставниот суд на Југославија наоѓа дека 
е општествено оправдано и во согласност со уставот, 
еднакво а не различно вреднување на работниот 
стаж во организациите на здружен труд и во рабо-
тните заедници 

5 Уставниот суд на Југославија, на седницага 
одржана на 7 септември 1983 година, врз основа на 
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член 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 
1 татка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Ју -
гославија, донесе, со мнозинство гласови, 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 32 под II на Са-

моуправната спогодба за давање станови на корис-
тење и за одобрување станбени кредити па Основ-
ната организација на здружен труд „Радељевик" од 
Дубровник 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во состав претседател Воислав Ракиќ и су-
дии Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р 
Васил Гривчев, д-р Стапа Ѓукиќ-Делевик, д-р Алек-
сандар Фира, Исаи Франко, Славко Кухар, Муста-
фа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ и Ду-
шан Штрбац 

У-бр 70/77 
7 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, с р 

О Д Л У К А 
З А ОЦЕНУВАЊЕ ПА У С Т А В Н О С Т А Н А Ч Ш П 
1 5 Т О Ч К А 2 О Д О Р А Е Ш Ш Ч К О Т 3 % Р Г Л 1 1 А Г , Л -
ThU П А С Т А Н Б Е Н И Т Е П О Т Р Е Б И М А Р А ^ Т ? ^ 
Ц Е Т Е П А М Е Д МГД W С ^ Ш О Т Ф А К У Л Т Е Т В О 

НИШ ОД и МАЈ 1978 ГОДИНА 

1 Д-р Славољуб Петровиќ од Ниш, му даде на 
Уставниот сзтЈ на Југославија иницијатива за пове-
дување постапка за оценување на устав-носта на 
чтен 15 точка 2 од Правилникот за решавање на 
станбените потреби на работниците на Медицински-
от факултет во Ниш од 10 мај 1978 година, поради 
тоа што со оспорената одредба на Правилникот, не-
согласие со Уставот па СФРЈ, различно се вреднува 
работниот стаж како критериум за доделување стан 
на користење, зависно од тоа дали е остварен во 
Работната заедница на Факултетот или во друга 
работна заедница 

2 Со оспорената одредба од Правилникот е про-
пишано' дека за стекнување право на доделување 
стан на користење, работниот стаж, остварел на Фа-
култетот се вреднува со 10 бодови, а работниот стаж 
остварен надвор од Факултетот — со 5 бодови Утвр-
дениот 6poj на бодови се однесува на секоја година 
остварен работен стаж 

Работната заедница на Факултетот, во СВОЈОТ од-
говор на решението за поведување постапка (реше-
ние У бро-ј 262/31 од 19 јануари 1083 година), истак-
на дека смета оти оспорената одредба на Правилни-
кот е согласна со Уставот на СФРЈ 

За прашањето на основот за поповолно вреднува-
ње на работниот стаж, остварен во организацијата 
односно органот ЕО КОЈ се остварува правото на до-
бивање стан, се изјаснија и претставниците на Со-
ветот на С О Ј У З О Т на синдикатите на Југославија и на 
С О Ј У З Н И О Т комитет за законодавство Според нивното 
мислење во сите случаи на уредување на правото 
на работниците по основ на работниот стаж ТОЈ ед-
накво се вреднува, освен во случаите на утврдува-
ње на редот на првенство за добивање стан на кори-
стење односно за доделување кредит за станбена из-
1радба Работниот стаж, според ставот на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија и ставот на 
републичките и општинските совети на С О Ј У З О Т на 
синдикатите, треба да се вреднува еднакво, незави-
сно од тоа во КОЈ а организација на здружен труд ТОЈ 
е остварен Станови се прибавуваат од средствата 

што за овие потреби се формираат во текот на го-
дината, а, по исклучок, тие средства се резултат од 
издвојувањата во текот на некол,ку години Затоа по-
долгата работа во организацијата, во КОЈ а се оства-
рува правото на стан, нема позначајно влијание за 
прибавување на станови Пропишувањето дека р а - \ 
болниот стаж, остварен во други организации, треба 
помалку да се вреднува од стажот остварен во орга-
низацијата во која работникот е во работен однос, ги 
доведува работниците во нерамноправна положба и 
во нееднакви услови при решавање на станбенит-е 
потреби, што е во спротивност со општествената 
природа на доходот, утврден со Уставот на СФРЈ 

3 Уставниот суд на Југославија смета дека ста-
нот е еден од основните услови за живот и работа 
на работните луѓе и граѓаните еден од битните еле-
менти на општествено-економската положба на ра-
ботниот човек, важен услов за стабилност на семеј-
ството на работникот, како основна општествена 
ќелија, и значаен фактор за зголемување на про-
дуктивноста на трудот и за материјален напредок 
на општеството Остварувањето право на добивање 
стап на користење е едно од основните права на 
работниците во здружениот труд, утврдено со устав 
и закон, што се остварува врз основа на заемност, 
солидарност и рамноправност па работниците во 
организацијата на здружен труд 

Во остварувањето на тоа право годините на ра-
ботниот стаж се земаат како едно од мерилата за 
изразуваше и вреднување на минатиот труд на ра-
ботниците Без оглед на тоа што категориите рабо-
тен стаж и минат труд не можат да бидат идентич-
ни, годините на работниот стаж претставуваат ва-
жен показател за должината на траењето на текуш-
тиот труд на работниците и заедничкиот минат труд 
на општеството како целост 

Правата на работникот по основ на минатиот 
труд произлегуваат од општествеио-економската по-
ложба на работникот во здружениот труд, КОЈ а, спо-
ред Оддел П од Основните начела на Уставот на 
СФРЈ, му обезбедува, работејќи со средствата во 
општествена сопственост и решавајќи, непосредно и 
рамноправно со другите работници за сите работи 
на општествената репродукција во услови и односи 
на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, 
да го остварува СВОЈОТ личен материјален и морален 
интерес и правото да се користи со резултатите од 
СВОЈОТ текушт и минат труд и со придобивките па 
општиот материјален и општествен напредок, и врз 
таа основа што поцелосно да ги задоволува своите 
лични и општествени потреби и да ги развива свои-
те работни и други творечки способности 

Како неотуѓиво право, што произлегува од опш-
тествената сопственост на средствата за производ-
ство и од правото на работа со тие средства, стек-
нато по основ на минатиот труд, тоа не може ни да 
се одземе ни да се ограничи Правото на учество во 
распределбата на доходот, по основ на минатиот 
труд, не се губи со преминувањето од една во друга 
организација на здружен труд односно во работна 
заедница, бидејќи основ за стекнување на тоа право 
е минатиот труд на работникот Притоа не е битно 
во која организација на здружен труд работел ра-
ботникот, односно колкав работен стаж остварил ЕО 
одделна организација на здружен труд, туку е би-
тен вкупниот придонес на работникот, даден со тру-
дот во изминатото време, како минат труд 

Походот што ќе го оствари основната организа-
ција на здружен труд, не с само резултат од трудот 
на работниците во таа организација, туку е резул-
тат и од вкупниот општествен труд (член 17 став 1 
од Уставот на СФРЈ) Остварен во текушТото време, 
доходот на секоја организација на здружен труд, 
покрај другото, е резултат од потрошениот жив 
труд, како и резултат од користењето на минатиот 
труд на претходните генерации Затоа доходот на 
секоја организација на здружен труд, како дел на 
вкупниот општествен; производ, има општествен ка-
рактер 
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Придонесот на работникот кон остварениот до-
ход мора да се посматра не само како придонес во 
остварениот доход на основната организација на 
здружен труд, односно на работната заедница во ко-
ја го остварува правото на добиваше стан на кори-
стеше, туку и како придонес што го дал за оствару-
ваше на доходот на општеството како целост, и тоа 
преку неговиот целокупен минат труд, без оглед на 
тоа дали ТОЈ е остварен во една или во повеќе орга-
низации на здружен труд 

Самоуправно е право на работникот во здруже-
ниот труд, самостојно и непосредно да ги уредува 
меѓусебните односи во здружениот труд и, во рам-
ките на тоа право, заедно со другите работници, со 
самоуправни општи акти да ги уредува основите и 
мерилата за утврдување на редот на првенство за 
решавање на станбените проблеми 

Уредување на овие односи може да се врши са-
мо во согласност со уставот и законов За уредување 
на овие односи важи уставното начело дека работ-
ните луѓе остваруваат еднакви права, под исти ус-
лови, како и принципот за единствена положба на 
работниците во здружениот труд Бидејќи работни-
от стаж, како дел од минатиот труд, работниците го 
остваруваат во единствениот систем на општестве-
но-економските односи, ТОЈ стаж, како основ за 
стекнување на определени права на работните луѓе 
мора да биде, во рамките на иста организација на 
здружен труд, еднакво вреднуван Отстапувањето од 
ОВОЈ уставен принцип ги доведува работниците во 
нерамноправна положба при утврдување на редот 
на превенство за добивање стан на користење Не-
еднаквото вреднување на работниот стаж може да 
се заснова само врз разликите во придонесот, а не 
и врз разликите во поглед на должината на работ-
ниот стаж, остварен во определена организација на 
здружен труд 

Средствата за станбена изградба, како дел од 
средствата за заедничка потрошувачка, се користат 
и во согласност со принципот на заемност и соли-
дарност во остварувањето на уставната обврска за 
постојано подобрување на животните услови на ра-
ботниците во здружениот труд (член 32 став 1 од 
Уставот на СФРЈ) Принципот на солидарноста мо-
ра да доЈде до израз и во распределбата на станови 
ТОЈ принцип мора да доЈде до израз и ка ј редосле-
дот при доделувањето на станови, за работниците 
да не се ставаат во нееднаква положба, и да се до-
ведуваат во ситуација различно да ги остваруваат 
правата по основ на минатиот труд 

Средствата за решавање на станбените потреби 
на работниците се наменски средства за заедничка 
потрошувачка, што работниците ги обезбедуваат со 
издвојување на средства од остварениот доход, сраз-
мерно'со нивниот придонес во остварувањето на до-
ходот, што го дале со СВОЈОТ труд и со вложување 
на општествени средства, како минат труд на работ-
ниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ) Мате-
ријална основа за стекнување на средства за заед-
ничка потрошувачка односно на средства за реша-
вање на станбените потреби на работниците, прет-
ставуваат општествените средства на трудот, созда-
дени со минатиот труд, како општествени вложува-
ња Затоа средствата за станбена изградба, како и 
целиот доход на организацијата на здружен труд од 
КОЈ тие потекнуваат, не се резултат од вложувањата 
само на таа организација туку, на определен начин, 
се резултат од вкупниот општествен труд, изразен 
преку остварениот доход по основ на стопанисување 
со минатиот труд односно со средствата за проши-
рена репродукција Колкав е придонесот на секој 
работник, како поединец, во создавањето на вкуп-
ниот општествен минат труд, тешко е да се опреде-
ли, не само поради нееднаквата материјална полож-
ба на одделни организации на здружен труд, туку и 
поради недостигот на изградени општествени крите-
риуми со кои, на единствен начин, би се утврдувал 
придонесот на секој работник за создавање на ми-
нат труд на генерациите 

Со поповолно вреднување на работниот стаж, 
остварен во организацијата во КОЈ а се остварува 
правото на добивање стан, од работниот стаж оства-
рен во други организации односно заедници, се до-
ведува до затворање на организациите на здружен 
труд и се спречува нормално движење на работната 
сила 

Затоа Уставниот суд на Југославија наоѓа дека 
е општествено оправдано и во согласност со уставот 
еднакво, а не различно вреднување на работниот 
стаж 

5 Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 7 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, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 
Се укинува член 15 точка 2 од Правилникот за 

решавање на станбените потреби на работниците на 
Медицинскиот факултет во Ниш 

Оваа одлука Уставниот суд Ја донесе во состав, 
претседател Боислав Ракиќ и судиите Божидар Бу-
латовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р 
Стана Ѓукик-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван 
Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спи-
ровски, Милосав СтиЈовиќ и Душан Штрбац 

У-бр 262/81 
7 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Воислав РакиК, с р 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Прав,илникот за Југословенските 
стандарди за методите на испит ување н,а индустри-
ските и отпадните води, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр 55/83, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ МА ИСПИТУВАЊЕ 

НА ИНДУСТРИСКИТЕ И ОТПАДНИТЕ ВОДИ 

Во член 1 точка 3 наместо зборовите „дифенил-
-карбазид-дитизон" треба да стојат зборовите „ди-
феиил-тиокарбазон-дитизон" 

Во точка 5 наместо зборовите0 „дифенил-кар-
базид-дитизон", треба да стоЈат зборовите „дифе-
нил-тиокарбазон-дитизон" 

Од Сојузниот завод за стандардизација. Белград 
31 октомври 1983 година 

У К А 3 И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И О П О Л Н О -
М О Ш Т Е Н АМБАСАДОР НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се назначува 
Анте Илиќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
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Југославија во Република Венецуела, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Доминиканска 
Република со седиште во Кара кае. 

II 
С О Ј У З Н И О Т секретар за надворешни работи ќе го 

изврши ОВОЈ указ 
III 

О В О Ј указ влегува во сила веднаш 

У бр 20 
8 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ , 
Мика Шпиљак, с р 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за С О Ј У -
З Н И О Т извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист на СФРЈ" , бр 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е В М Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК--ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-

К А и ИНДУСТРИЈА 

За по^ошник-претседател на Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија се назначува Павел 
Кунц, генерален директор на Савските електрани во 
Лзубљана 

С и п бр 1183 
10 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Соју-
зниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист па СФРЈ" , бр 23/78 и 21/82), СО-
Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е П О М О Н Ш И К - Т О Р Е Т С Е Д А " 
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-

К А И ИНДУСТРИЈА 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија се назначува Предраг 
Јовановиќ претседател на Сојузниот одбор на Син-
дикатот на работниците од областа на хемија и не-
метали и член на Претседателството на Советот на 
С О Ј У З О Т на синдикатите на Југославија 

С п п бр 1189 
10 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с р 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
С О Ц И Ј алиса инка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат 

О д С о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО З Л А Т Е Н ВЕНЕЦ 

Георгиевски Димитрија Тодор, 

— за заслуги на полето на Јавната дејност со 
КОЈ а се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Милкћ Милоша Милован, Мишић Мишић Зо -
рана Софија , 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

К н е ж е в и к Стокић Сретена Радмила; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот па земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Богојевиќ Ж и в о т е Петар, "Вика Михаила М и -
лорад, Митић Крстева Миле Верица, Момчиловић 
Мркшић Лазара Ана, Поповић А к с е н и ј а Томис-
лав Станимировић Станимировић Ниле Милица, 
Томић Ракочевић Маршана Јелена , 

— за заслуги и успеси п о с т и г н а т и 4 ^ работата 

СО МЕДАЛ ПА ТРУДОТ 

Бушелић Ивана Мирослав, Ћосић ДамЈановић 
Ранка Ж и в к а , Филиповић Тркић Дамјана Драгица; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Иоповић Петра Светозар, 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мартиновић Вука Божидар, Поповић Ђуро 
Митар, Вујовић Крсто Јован, ВуЈовић Крцуна Ве-
лимир , 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђурашковић Панта Боро, 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ивановић Луке Рајко, Касом Петра Никола, 
Кољевић Вида Слободан Лековић Ника Јован, 
Мартиновиќ Васа Љубо, Миловић Мирка Драго, 
Пејовић В е л и т е Милорад, Радовић Луке Љубо, 
Станоевић Илије Вељко, Шпадијер Петра Божи-
дар, ВуЈановић Крцуна Сретен, Вулићевић Божа 
Јован, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајковић Петра Ђуро, Бастић МИЈ ата Веселин, 
Бећир Павла Никола, ВошкоЕић Андриј е Петар, 
Ерацановић Марка Драгољуб, Чавор Марковик 
Васа Милица, Дамјановић Видака Војислав, Дап-
чевић Илије Милорад, Драгутиновић Илије Радо-
ван, Драшковиќ Душана Милорад, Ђаконовић Бо-
ж а Душан, Ђаконовић Перовиќ Крста Олга, Ђоно-
вић Дашић Сава Даринка, Ђурашковић Стева 
Петар, Тоурковић Андриј е Бошко, Ђуровић Јована 
ВоЈислав, Филиповић Сава Софија, Гаговип Гаго-
вић Душана Bjepa, Ивановић Ђура Јоко, Ивановић 
Пера Милена, Јаблан Павле Велимир, Јовановић 
Челебић Илије Анка, Јовановиќ Луке Никола Јо-
вановиќ Ратка Новица, Јовићевић Кораћ Косте 
Ковиљка, Јовићевић Вида Петар, Калуђеровић 
Марка Урош,Калуђеровић Лазара Васо, Карађузо-
вић Бранка Лука, Касом Петра Божидар, К а ж и ћ 
Јован Митар, Кнежевић Ника Радован, Ковачевић 
Марка Димитриј е, Латковић Васа Милован, Липо-
вина Сава Пантелие , Лубарда Душана Бранко, 
Лубарда Маштрап Марка Ике, Лубарда Мартино-
виќ Ђура Сенка, Маричевић Марка Спасоје, Мар-
ковик Величка Богосав Мартиновиќ Васа Божи-
дар, Мартиновић Душана Миленко, Мартиновић 
Душана Никола, Мартиновиќ Јована Светозар, 
Мартиновиќ Луке Вељко, Мештрић Фрања Звон-
ко, Мићић РадоЈице Радмила, Михаиловић Мирка 
Радован, Милошевић Јована Душан, Мухадиновић 
Јована Павле, Пада лица Пава Марко, Пејаковић 
Тома Душан, ПеЈОвић Марковић Јована Персида, 
Пејовић Николе Радислав, Перишић Перишић 
Крста Ц в р с т а , Петричевић Сава Петар, Попивода 
Митра Слободан, Поповић Петра Ђуро, Радњић 

Ника Јован, Радоман Риста Милорад, Радовић 
Љешковић Јанка Васиљка, Радуловић Радуловић 
Крста Босиљка, Радуновић Илије ЂорђиЈе, Рога-
новић Ж и в к а Милорад, Рогансвић Душана Мом-
чило, Роловић Ђура Томо, Станковић Бојана Но-
вак,Шабан Јока Иво, Шаковић Мираша Драгослав, 
Шпадијер Крста Рајко, Томановић Јована Томо 
Вујановић Вида Љубомир, 3exa j Миловић Мирка 
Ана Живковиќ Луке Љубица, 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Маркуш Бранка Јован, Мартиновић Видо Бо-
ро, Пејовић Васа Војислав, Станковиќ Пера Вељко, 
Вујовић Петар Борислав, 

— за заслуги и успеси постигнати во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алиловић Веј сила Машо, Баша Ђура Невенка, 
Брковић Спасоја Видосава, Дапчевић Јабучанин 
Јована Bjepa, Калуђеровић Павла Драгутин, Капи-
чић Марка Ђорђије, Марковић Калуђеровић Мила 
Маре, Мартиновиќ Луке Анка, Мартиновиќ Васа 
Јелена, Мартиновић ИлиЈе Рада Мазникар Ахмета 
П О К Р И Ј а, Милошевић Живковиќ Душана Јелена, 
Перовић Дворник Томислава Божанка Петричевић 
Јована Бранко, Прља ВуЈОвић Јована Ђорђина, 
Радоман гВура Драго, Рогановић Андриј е Миливо-
је, Шпадијер Јовичевић Ћура Десанка, Шпадијер 
Грабовац Љуба Радојка, ВуЈовић Радоја Драгољуб, 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Парађина Јове Бранко, 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ерман МатиЈе Иво, 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕП 

Паљетак Нико Луко 

Бр 8 
2 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството, 
Петар Стамболиќ, с р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република ^Југославија 
одлучува да се одликуваат 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Балевски Наум Милчо, Стефановски Стрезо Ри-
сте, Талевски Ђорђи Александар, Трајков Алекса 
Глигор. 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ангеловски Мирче Ацо, Ба јрам Шакир Ракип, 
Букревски Димко Русе, Јовановиќ Милош Јован, 
Матевски Цено Мате, Поповски Димитар Ристо, 
Шиндиловска-Ристевска Темелко Мара, Трачев Ри-
сто Перо, Трајковски Андон Ђоко, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ацевски Симе Душан, Ангеловски Ристо Стрезо, 
Бабачев Димко Ристо, Белковски Климе Никола, 
Белогаски Ђорђи Јордан, Божић Божидар Миодоаг, 
Бурчевски А,нгелко Раде, Цветкова-Џавирока Петре 
Зора, Челиковски Ђорђи Владимир, Наменски Пано 
Стојан, Челикова Коце Даница, Чекровски ИлиЈа 
Петар, Димитриевски Трајко Витомир, Димитриев-
ски Спиро Иван, Дуковски Боге Ненад, "Бондевски 
Трифун Ђорђи, Филокова-Маркова Иван Лидија, 
Фитовски Пандо Кочо, Гешоска-Ацсска Стеван На-
да, Илиевека-СиљаноЕСка Самоил Роска, Илиевски 
Душан Ђорђи, Јовевски Борис Стојан, Кенда-Пе-
ковска Хинко Ана, Киров Трајко Кочо, Кировски 
Атанас Душко, Керубин Ташко Илија, Костовски 
Димков Методи!а, Костов Васо Крсто, Костовски 
Методија Тасе, Ковиловска Ђорђи Блага, Крстевски 
Серафим Томе, Кузмановски Глигор Ма,рко, Малин-
ковска-Станкова Урош Загорка, Марковски Тирчо 
Мито, Марковски Милан Новак, Маркудов Димитар 
Миле, Милевски Ристо Владо, Мукаетов Коце Бла-
гоја, Несторовски Спиро Борис, Николов Димитар 
Христо, Николовски Киро Атанас, Николовски Тео-
фил Киро, Петревски Мито Боро, Попдучевски Сте-
фан Васил, Поповски Доне Јордан, Поповски Спасе 
Никола, Прошић Миле Душан, Симовски Васил За-
варите, Смугрески Милан Димитар, Стојчевски Иван 
Бранко, Шундовски Никола Миха, Темелкова Хрис-
то Веселинка, Теофиловски Јован Богољуб, Теодо-
ровски Светозар Томислав, Трпковски Димитар 
Славко, Угуровски Јане Крсто, Вељановски Круме 
Радослав, Златковски Трифун Никола, Атанасов 
Николе Илија , 

— за заслуги на полето на Јавната дејност со 
КОЈ а се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

ч 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Аргировски Атанас Драгослав, Богевски Ђуро 
Петар, Бошковски Стојан Петар, Божинов Спасов 
Кирил, Коробар Ангеле Иван, Талевски Митре Ва-
сил, Ташковски Атанас Јонче, Вељановски Никола 
n e i a p , Витановски Костадин Благоја , 

— за заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аџиевски Даме Стеван, Бачев Стојан Ристо, 
Бражанска-Јосифова Иван Елена, Бундовски Ва-
сил Драган, Ча диковска-Фесик Александар Марија, 
Димовски Никола Томислав, Ђорђиев Костадин К р -
сте, Ефтимова-Каракашева Никола Љупка, Фонев-
ски Тасе Гроздан Георгиевски Колев Панде, Гру-
е в с к и Мате Груне, Јаковчевски Божин Младен, 
Јаначковски Стојанов Боро Калајџиски Лазо Пе-
тар, Карушевски Димитар Ратко Лазовски Атанас 
Петар, Мајковски Николов Михајло, Марковик Кр-
сто Станојко, Хаџи-Смилевски Петров Михајло, Ми-
лосављева Антон Анђа, Настев Димитар Најдан, 
Наумчев Трајков Здраве, Николовски ИлиЈа Дими-
три, Николовски Кузман Никола, Николовски Ж и в -
ко Томе, Рафаиловски Крсте Ћоре, Ристов Ђорђи 
Блажо, Сеизов Коце Тодор, Славковски ИлиЈа Вои-
слав, Спировски Илиев Павле, Стојановски Душан 
Чедомир, Стојановски Томе Вангел, С Т О Ј К О В С К И Ди-
митар Петар, Ш а н е в с к и Ванге лов Трајко, Танушев-
ски Ане Никола, Тулбевски Тодор Милутин, Тун-
тев Перо Ристо, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексовски Иван Александар, Ангелеока-Коту-
шевска Иракли Љубинка, Анђелески Бељан Методи, 
Ангеловски Мито Андре, Арсовски Митко Петко, 
Атанасоски Николов Александар, Атанасова Бојаџи-
ева Љиљапа Баришин Марко Анте, Блажески Киро 
Спасе, Блажевски Венко Благоја, Божиновски Лам-
бе Благоја, Буневски Андреја Круме, Бушевски Јо -
ван Петар, Бужаровска-Блажевока Матеја Живка , 
Цветановски Крсте Сотир, Цветковски Теофан Ду-
шан, Чочевски Тодор Ристо Деолска-Наумова Јонче 
Вера, Деспотовски Јован Пројко, Деваја Фаик Бе ј -
тула, Димовски-Николова Младен Ђурђева^а, Динев-
ска-Брицки Никола Maonja, Довревски Никола Доб-
ре, Гавриловски Fore Јордан, Георгиевска-Ристова 
Душан Душанка, Георгиевски Тасе Вељо, Глишовић-
-Сераф^мова Цветан Л^убица, Точевски Костадин 
Андон, Граматику Ванко Фроса, Гравчевски Илија 
Марин, Грозданов Борис Мите, Христомапова-Косе-
ва Петре Славка, Христовски Спиро Јован, Христов-
ски Бттажо Славе, Hcaja-Hcaja Томе Мара, Исков 
Никола Ристо, Исљами-Старова Ариф Дрита, Ива-
нов Ефтим Ђорђи, Ивановски Стефан Методија, 
Јанкова"Јанева Борис Вера, Јанковиќ Станоја Воис-
лав, Јанкуловска-Кафкалевска Васил Даница, Јан-
куловски Тренко Томислав, Јордановски Димко К и -
рил, Јосифовски Стоилов Бранко, Јосифовски Нико-
ла Иван, Јовановски Петар Александар, Јовановски 
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Атанас Томе, Касапинов Влаже Славе, Келтановски 
Рампо Никола, Клашев Симон Перо, Клифов Стојан 
Димитар, Клобучишта Адраман Фикири Кочоска-
-Крле Ристо Иванка, Колевска Борис Севделиппа, 
Колевски Станко Петар, Конески Андон Јордан, Ко-
стадинов Ристо Влажо, Костов Трпе Панче, Костова-
-Стојановска Глигор Вера, Костовски ПлиЈа Киро, 
Костовски Киро Ж и в к о Кралевски Петков Влагоза, 
Куковски Филимон Павле, Лазаревски Ђорђи Петар, 
Лазаров-ски Тома Душан, Лешниковски Милутин 
Драгољуб, Малкоска-Гллгороска Васе Ана, Макари-
евски Русе Богољуб, Маневска-Стој аловска Илија 
Дивна, Маркоски Ђорђи Миле, Марковски Спасе Ге-
ро, Марковски Славко Стојан, Мартиновски Тодор 
Благоја , М а к а р е в с к и Крсте Живорад, Мерсимовски 
Ибраим Ђанија , Миневски Благој Кирил, Миха јлов-
ски Тома Ђорђи, Миленковски Киро Славко, Мин-
циковски Ване Димитрија, МушовИћ Ј у с у ф Вехбија, 
I la jденов Герасим Кирил, Наневски Стојмиров Пав-
ле, Настевски Ламбе Никола, Наумовски Тодор^Алек-
сандар, Наумовски Алексо Васил, Неделковски Пе-
тар Цветко, Нешовски-Димитрова Темелко Велика, 
Николић-Димева Славко Невенка, Пановски Лазар 
Сократ, Пасинечки Спасе Киро, Павловски Никола 
Јован, Павловски Б л а ж о Петар, Павловски На л е То-
ме, ПејОЕСка-Мракова Стефан Корне ли ј а, Пеовски 
Петар Симеон, Пешевски Борисов С Т О Ј Ч О П,етков 
Митре Страхил, Петров Алафред Томе, Петровски 
Коста Љубинко, Полизов Јован Душко, Полизов Јо -
ван Ђорђи, Попоска-Џатева Љамо Слоботка, Поповић 
Аћим Бранислав, Поповић Јован Петар, Поповски 
Александар Бранислав, Поповски Јован Климе, По-
повски Мелко М О Ј С О , Радески Милан Блажо, Р а ф а ј -
ловски Љубе Андреја, Ричковски Никола Езрипид, 
Ристић Благоје Антоније, Ристов Петре Трајан, Ри-
стова Јанко Вергина, Ристовски Никола Павле, Рис-
товски Петар Трпко, Самаровски Ристо Јован, Симе-
онова Стојан Станка, Симоновски Тодос Дончо, Си-
мовски Христо Данаил, Соколова Јанева Славица, 
Спасов Стојан Стево, Станковин Драгутин Милан, 
Станковски Крсте Раде, Стоев Петар Тра јан Стоја-
нов Китев Ристо, Стојанова Кирил Милица, Стоја-
новска" Димитровска Б л а ж о Љубица, Сухарев Евге-
ниј Живко, Шатосић-Крстева Петар Павлина, Б у -
калески Димче Сандре, Шишковски Коста Наум, 
Штакић-Чепишева С т е в а н Павлина, Танески Стојан 
Симон, Таневска-Маркова Тодор Душка, Таневски 
Драган Милош, Тапанџиоскч-Ситгонова Пано Пав-
лина, Тасевски Бојанов Бобе, Темелковски Илија 
Стесран, Тодоровски Бељан Сто1ан, Топчиевски Ла-
зар Данајло, Торбовка Наум Марија, Трајковска-
-Стефановска Стојанче Даница Трајковски Доце 
Страхил, Трновски Митре Младен, Унковски Ванчо 
Слободан, Василевски Никола Коце Велковски Или-
ја Александар, Велковски Васил Славко, Веригић 
Младен Душаа, Звездоска-Звездоска Тодор Горица, 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на Еоено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите трагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ристовски Ангел Методија, к 

— за заслуги ЕО социјалистичката изградба на 
земјата 

' СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Здравков Димитар Влажо, Андонов Лазов Ангел, 
Бошков Коцев Јован, Филипов Лазар Марко, Гаври-

ловска-Димишкова Славе Даница, Илиовски Ђоре 
Стево, Јакимовски Никола Стојче, Ј акупи Јакуп Ре -
џан, Јанев Тасе Никола, Ја нева-Василева Мишева 
Родна, Јоеифов Ристов Лазар, Кимов а -Тодор ова На-
шева Нада, Костовски Велко Павле, Мамути Ш е ф и 
Нухи, Маткалиев Лазар Исан, Петров Камчев Ристо, 
Петрсва-Митова Ристова Маса, Поленак Ристо Ни-
кола, Соколовски Ангел Страхил, Спасовска-Ранко-
вић Радомир Јелица, Стефановски Танче Цветко, 
Стрезовски Ангелко Ђорђи, Шахпазов Панов Лазар, 
Тодоров Димо Младен, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анчева Ангел Викторија, Андонов Димитар 
Иван, Ангелин Петар Александар, Ангеловски Веј-
сил Здравко, Ангеловска-ГХулевска Васил Вера, Ан-
геловски Страхилv Јордан, Ангеловски Божин Мак-
сим, Ангеловски Борис Владимир, Аспровски Јован 
Димитар, Ба јовски Тодор Ратко, Бошнакоски Лазар 
Илија, Б р к и ч Саве Славко, Цами Алит Зија , Целев-
ски Јончев Климе, Цветковски Иван Блаже , Цвет-
ковски Ђорђи Миле, Чорбевски Благој Владимир, 
Дацић Тафо Рамиз, Даниловска-СтоЈанова Трајче 
Даница, Дасјзчев Тхиро Андреја, Доцевск,и Александар 
Мирко, Делова-Ивановска Никола Ленче, Диманов -
ска-Николова Чедо Љубица, Димитриевска-Крстеска 
Андон Даница, Димитровски Мане Спирко, Димко-
в и ќ Спа еип Петре Дана, Дојчиновска-Ивановска 
Александар Јелица, Д О Ј Ч И Н О В С К И Серафим Стефан, 
Дрндар Џанко Рамиз, Думановска-Симовска Слобо-
дан Загорка, Дурански Јорданов Стојан, Џартовски 
Јован Стеван, Џипуиов Страхил Слободан, Ђорђе-
вић-Кантарџиева Тра јко Јанка, Елмази Ј а ш а р Меј-
дин, Фазл-,иу Мемет Јакуп, Филиповска-Николовска 
Крсто Алка, Филиповска-Петрушева Пешо Милица, 
Филиповски Филип Јанаки, Филков Герман ИлиЈа, 
Гаши Аљуш Мурат, Гелев Јордан Трајчо, Гоергиева 
Трпе Елена, Георгиевски Петар Благоја, Георгиевски 
Тра јко Душко, Глигоров Ђорђи Љупчо, Глигоров 
Димко Васе, Груевски Спасе Симо, Хајредин Идриз 
Џабир, Хоџи-Бељегу Шабан Саније, Христовски Бо-
рис Томислав, Илић Петар Веролика, Илиевски Ца-
не Петре Илиев Моне Стојан, Илиевски Ило Славе, 
Исегшовски Шемо Бајрам, Исмаили Хашим Сами, 
Истатов Глигор Андан, Иванова Трај кова Панче Ве-
ра, Ивановска-Ристевска Методија Милева, Јанева 
Александар Ленка, Јанковски Ћурко СтоЈче, Јерми-
лова-Јакимовска Александар Виолета, Јонузи-Сина-
ћовска СабедиН Арфија , Јонузи Шефкет Џемал, Јор-
данов Илија Јордан, Јордановски Коста Кирил, Јо -
гановић Кузман Слободан, Кајсторовски Трајко Сто-
илко, Карчовска Глигор Павлина, КиприЈановски 
Јордан Максим, Кипровски Васил Христо, Китанос-
ки Ристо Владимир, Кочевски-Кочевска Александар 
Магда, Кочевски Борис Љубомир, Кочевска-Нико-
лип Миха тло Вера, Кочевски Леонид Вангел, Конес-
ки Крсте Спиро, Костадиновски Милан Флорин, Ко-
стин Коста Бојан, Костовски Александар Ристо, 
Костовски Коста Трајче, Котевски Лазар Јордан, 
Ковачева"Дафкова Јордан Светлана, Крстевски Јор-
дан Живко, К у к Вид Јозеф, Куртиши Салија Ша-
бан, Лазарова-Георђиева Радослав Зорица, Љутевски 
Милан Александар, 

Магденоски Димо Темелко, Махмутовић Акија 
Фехо, Макевска-Павлаза Горђи Марија, Маринков-
ска-Шетлова Атанас Славка, М а р и н о в с к и Јашко 
Киро Марков Мијалчо Ордан, Мемед Елез Ружди, 
Мицковски Методија Борис, Милковски Арсо Сера-
фим, Мило'!евић-Панзова Михајло Душанка, Минов-
ска" Јаковлевска Митре Бранка, Млновска-Тодоров-
скш Коста Љубица, Мирчевски Јосиф Илија , Миса-
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иловски Јосиф Лука, Мисеска-Ристеска Методија 
Јелица, Митовска Златанова Марко Мира, Момиро-
ска-Настеска Димко Магда, Момироски Симо Славе, 
Нафидова-Васева Крсто Благородна, Најдоски Киро 
Благоја, Нешић Ђсрђи Ђорђи, Ничота Божидар 
Иван, Никодиновски Веко Јанко, Николић-Петров-
ска Ђорђи Оливера, Николов Томе Кирил, Николов-
ски Кокета Никола, Николеска"Јанева Димитар Љу-
бица, Новески Димко Климе, Нурединовсхи Тофик 
Сале, Пандова-Ничева Иван Мирка, Паневска Фидо 
Рада, Панов Петре Јованче, Папеш-Конева Јордан 
Олга, Павловски Блажо Здравко, Перић ЦвеЈа Алек-
сандар, Гетевски Јован Александар, Пешевски 
Стојче Киро, Петреска Димко УСТИЈанка, Петрова-
-Петрушева Арсо Олга, Петровски Димитрија Дра-
ган, Петровски Ћо1рђи Славе, Петрушевски Младен 
Стојман, Поповиќ Урош Ђорђе, Поповска-Бејкова 
Ване Ана, Рецепи Џемиљ Еадурла, Ридова-Гсоргиева 
Цандо Васка, Русева-Радчанова Славе Николина, Са-
ли Зекира Бајрам, Салиоски Даутов ЗиЈа, Сапунџи-
ева-МојСовд Глигор Драгина, Сенкова Бељан Слобо-
данка, Симоновски ИлиЈа Цветан, Симоновски Ата-
нас Стојан, Сина динова Владимир Иванка, Скапиев 
Костадин Ђорђи, Смилевски Петар Кирил, Спасов-
ска" Л ончарић Шимун Љиљана, Стефановски Пере 
Слободан, Стоилева-Тавчева Славе Васа, Стојанов-
ски Темелко Ђурко, Стојчевски Илија Митре, С Т О Ј -
Ч И Н Милана Радован, С Т О Ј К О В С К И Димче Драгутин, 
Стошић Милутина Милан, ИГубеска-Ристовска Славе 
Вера, Тантуревка-Наумова Ангел Љубинка, Темел-
коски Мишко Лазар, Тодоровски Јордан Коста, То-
т е с к и Благоја Славко, Трајкова-Николова Златан 
Марица, Трај ковил Илија Маргарита, Тренков ски Ор-
дан Борис, Трепкоски Милан Божидар, Трпкова Га-
ле Вера, Узунова Кирил Оливера, Узуновски Фидан 
Бранко, Вгчваооска-Тасева Аиасташко Милица, Ва-
силевски Димче Драган, Вериу Сури Мехди, Велков 
Јован Мите, Велковски Ђоре Љубе, Видески Никола 
ТраЈче, 3анговски СтОЈан Милан, Жерновски Кирил 
Никола, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Тасевски Јордан Андрија 

Бр 10 
15 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛР1КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со КОЈ а се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Обрадовић Живана Сава, 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

рабохата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Шарац — КалаЈџић Омера Азра, By чековиќ Јо-
вана Момчило. 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријателските односи 
меѓу СФРЈ и другите земји 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Блажевиќ Ивана Анђелко, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Церовић Радоман Гавро, ГеоргиЈевић Младена 
Милан, Крџић Милована Миодраг, Варџиски Тра ј -
ка Тоде, 

— за особени заслуги на полето на Јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Божовић Птека Александар, ДеЈановић Симе 
Здравко, Гоип Ивана Иво, Јовановиќ Миленка Бран-
ко, Карађоле Дунка Бранко, Љубиша Андриј е Ла-
зар, Меловски Јована Милош, Пуља Сулејман Теки, 
Шегавац 1 Слепана Анте, Урошев Емила Радован, 
Зечар Тома И ПИЈ а, Заљуг Милана Томо, 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријателските односи 
меѓу СФРЈ и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јаневски Петра Димитар Марковић В е л и т е 
Ранко, Мочивник Франца Радко, Здујић Петка 
Г О Ј К О , 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алексић Милана Сретен, Годлер Јоже Влади-
мир Кривокапић Саве Ћорђе Марковић Драгомира 
Љубиша Синђелић Радована Владимир, ТаЈмин 
Јосипа Динко, Вукотић Теодора Коста, Жалица 
Алексе Мирослав, 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Анакиоски Кире Благоја, Маринковић Велими-
ра Душан, Михелић Фране Ладислав, Поповић Дра-
гољуба Славко, 

— за заслуги во развивањето PI зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи меѓу СФРЈ 
и другите земји 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Генић Трајка Радивој е, 

— з а особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Црњак Петра Божидар, Керкез Славка Благо-
је, Радовановић Милутина Ненад, Родић Петра др 
Стеван, 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на соработката и пријателските односи меѓу 
СФРЈ и другите земЈи 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Србљанин Милоша Никола, 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Б ј елица Богдана Софрен, Миленковиќ Ранка 
Лзубомир, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Драголжћ Ненада Душан Илић Чедомира Де-
симир, Костић Страшимира Душан, Мадеу Драгу-
тина Невен, Станковић Добросава Никола, Загајац 
Јована Миливоје, Живковић-Борозан Душана Рад-
мила" 

— за покажана храброст во вршењето на служ-
бена должност 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Мишкић Видака Дане, Радој новић Боривоја 
Милан, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Волчев Петра Душан, ЦвиЈОвић Стојан Јелена, 
Мандић Глигорија Младен, ПеЈЧР1ћ-Караонвић Ђуре 
Здравка, Замаклар Благола Милан, 

О д СР Ц р н а Т о в а . 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напердокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мишковић Благоте Бранко, 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђуришић Радоја Урош, 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Томановић Луке Бранко, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бушковић Љубомира Вуксан, Лековиќ Ива Лу-
ка ПаЈић Петра Милан, Вујовић Сава Момчило, 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Мартиновић Ђуре Видо, Муслић Ибрахима Зу-
фер, Томашевић Богдана Борислав 

Бр 12 
21 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат. 
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— за особени заслуги во ослободителната борба 
на народите и народностите на Југославија и за 
придонес на заедничката победа на статистичкиот 
непријател 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Аганесјан Александер-Михаиловић, Арицин 
ГлигориЈ-Федоровић, Бадмаев Харцха-Очировић, 
Ђусембаев Смагул-Дјесембаевић, Грабко Владимир 
-Семеновић, Љашко Павел-Ивановић, Мухамоетов 
Аиткали, Муриков Чари-Назаровић, Оспанов Са-
мет, Султанов Летан, Шај ахметов Аидарбек, 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Аринохии Геннадии-Ивановић, Батажан Паи-
телеи-Алексеевић, Черјачукина О^вга-Васиљевић, 
Дедушкин Александар" Андревиќ, Фоменко Нико-
лаи-Федоровић, Королев Герасим -Павловић, Коз-
ловскаја Нина-Андреевна, Кувакин Андреј-Јаков-
левић, Мељников Виктор-ГригориЈевић, Панкова 
љубов-Павловна, Пављук Федор-Михаиловић, Про-
пан Василиј-Евсеевић, Сергеев Андреј-Ивановић, 
Смаљ Лилија-Антоновна Васил енко Александр-
Михаиловић, Воронина Ефросиња-Тарасовна, Зим-
овнова Недежда-Павловна, Зиновјев Михаила-Пе-
тровић, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алибеков Сергеј-Сергеевић, Антипенков Иван-
-Архиповић, Бабушкин Василиј-Терентјевић, Беда 
Иван-Григорјевич, Блошицин Иван-Ивановић, Бори-
сав Петер -Герасимовић, Чанидзе Нури Хусеиновић, 
Черјачукин Иван-Кондратјевић, Фаизиев Исмаил, 
Гац Федор-Данилович, Гелемеев Иван-Ивановић, 
Гусеинов Гусеин-Ризаевић, Холматов Усканбаи, 
Јакунин Николаи-Ивановић, Јарулин Ахмет-Гаи-
даровић, Киселев Алексеј-Филиповић, Колесников 
Семен-Федоровћи, Косжанов Оринтаи, Кучеренко 
ВасилиЈ-Ефимовић, Мирзоев Георгиј-Давидовић, 
Мушкетов Николаи-Васиљевић, Плешаков Михаил-
-Јосифовић, Привалов Федор-Ивановић, Сахањ 
Иван-Степановић, Салимжаиов Халил-Тоитановић, 
Сидоров Алексеј Ефимович, Шихалиев Али-Рзаог-
ли, Шонкалов Упберген, Шутов Павел-Поликарпо-
вић Татаркин Борис-Петровић У ема нов Олимжан, 
Вукуленко Василиј-Ивановић, Запоточнии З М И Л И Ј -
-Махаиловић, 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Гаџиев Саид-Шахбизовић, 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ермаков Леонид-Николаевић, Ходикин Григо-
риј -Леонтјевић, Маслов Павел-Дамјановић, Шиш-
каров Глигориј-Павлович, Овечкин Федор-Дми-
триевић 

Бр 15 
25 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар СтамболиК, с р 

ПОМИЛУВАЊА 
Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на седницата одр-
жана на 23 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

З А П О М И Л У В А Њ Е М А О С У Д Е Н И Л И Ц А 

I 

Се ослободуваат од натамошното извршување 
на изречената казна затвор 

Albasha Huseina Muhamed Wajh , 
Баотик Методие Славко, 
Цаклиќи Хамза Скендер, 
Чаглик Ѓорѓе, 
ЧељаЈ Рустем Авдија, 
Ќерими Рахман Исак, 
Дервишај Ахмет Али, 
Димитриј Перо Бланка , 
ДрагоЈлевиќ Ж а р к о Гордана, 
Фочо Рагиб Ахмет, 
Илиев Илија Јован, 
Кахриман Сабита Рифет , 
Ковачевиќ Смаил Сенко, 
Красн,иќи Исљам Шефки; 
Кустудиќ Лазар Јово, 
Махмути Ваља Ељми, 
Миленковиќ Љубодраг Милан, 
Мисими Азем Адем, 
Мујкиќ Алије Есад, 
Никин Јован Златника, 
Павиќ Будимир Златко, 
Павличек Јосип Јосип, 
Сегаши Мурсељ Исуф, 
Сељмани Мехмет Назми; 
Шаља Џемо Идриз, 
т . и м и ќ Мате Мирослав, 
Штрус Франц Дарко, 
Васовиќ Продан Мирослав, 
Вели Руфат Касум 

II 

Делумно се ослободуваат од извршување на из-
речената казна затвор 

Боњековиќ Андрија Степан, во траење од 1 
(една) година, , 

Цвитковиќ Јуре Мила, во траење од 1 (една) 
година, 

Делиу Мухарем Џеват, во траење од 2 (две) го-
дини, 

Чекај Беќир Адем, во траење од 1 (една) година, 
Ељшани Ќазим Шемсие, во траење од 6 (шест) 

месени, 
ФеЈзовиќ Хамид Заим, во траење од 1 (една) 

година, 
Гаши Сефа Исмет, во траење од 6 (шест) месеци, 
Гавриловик Коста Стево, во траење од 6 (шест) 

месеци, 
Готиќ Александар Владислав, во траење од 1 

(една) година, 
Губетини Пајазит Кадри, во траење од 1 (една) 

година, 
Хоти Ислјам Бајрам, во траење од 6 (шест) ме-

сеци, 
Имери Рифат Рефик, во траење од 1 (една) 

година, 
Јордановски Горѓи Илија, во траење од 6 (шест) 

месеци, 
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Јовановиќ Воислав (Миодраг, во траење од 6 
(шест) месеци, 

Јовановиќ Миладин Зоран, во траење од 1 (ед-
на) година, 

Јозиќ Стеван Адам, во траење од 4 (четири) 
месени, 

Краш Милош Милан, во траење од 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци, 

Крстиќ Ненад, во траење од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци, 

Лимани Шемси Хасан, во траење од 6 (шест) 
месеци, 

Лукетина Драгутин Паво, во траење од 6 (шест) 
месеци, 

Мартинов Саво Станимир, во траење од 1 (една) 
година, 

МатиЈ а т е в и ќ Павао Ѓуро, во траење од 1 (една) 
година, 

Миковиќ Драго Милко, во траење од 6 (шест) 
месеци, 

Милиќ Милан Иванка, во траење од 4 (четири) 
месеци, 

Моравац Бошко Тривун, во траење од 4 (четири) 
месеци, 

Муса Јахир Мус, во траење од 6 (шест) месеци, 
Паљинкаш Јосип Динко, во траење од 6 (шест) 

месеци, 
Речица Максут Рагип во траење од 1 (една) го-

дина, 
Шаља Осман Џевад, во траење од 6 (шест) месе-

ци, 
Туцаковиќ Ж а р к о Слободан, во траење од 2 

(две) години, 
Видовиќ Илија Богољуб, во траење од 3 (три) 

години. 

О-бр 37 
23 ноември 1983 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с р 

С О Д Р Ж И Н А : 

758 Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства за купување на дизел-гориво и мо-
торен бензин во 1984 година — — — 1681 

759 Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства за финансирање на изградбата на 
нови термоцентрали топлани, енергани 
и котларници на течни горива во 1984 
година — — — — — 1684 

7G0 Закон за измена на Законот за привремена 
забрана на давањето гаранции и други 
исправи за обезбедување средства од 
идниот прилив на средства и на давање-
то кредити и гаранции за покритие на 
пречекорувањата во финансирањето на 
инвестициите — — — — — — — — 1684 

1684 

- - - 1687 

- 1687 

1687 

1687 

Страна 

Страна 
761 Закон за привремена забрана на дава-

њето гаранции и други исправи за обез-
бедување средства од идниот прилив на 
средства и на давањето кредити и гаран-
ции за покритие на пречекорувањата во 
финансирањето на инвестициите — — 

762 Закон за доаѓање во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на ст-
ранците — учесници на XIV зимски 
олимписки игри, Сараево 84, без Југо-
словенска виза — — — 

763 Одлука за измена на Одлуката за распо-
редување на средствата за нестопански 
инвестици утврдени во Буџетот на феде-
рацијата за 1983 година — 

764 Одлука за привремено ограничување на 
извозот на електрична енергија — — 

765 Одлука за забрана за употребата на рас-
тителни масла за јадење и на свињска 
маст во индустријата како технички 
масностии — — — — — — — — — 

766 Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на курсевите на странските ва-
лути за определување на основицата за 
пресметување на царината и на другите 
увозни давачки, на даночните олеснеше а 
за остварениот девизен прилив при из-
возот и искажување на правото на увоз 
и плаќање, како и за потребите на ста-
тистиката — — — — — —. — — — 

767 Наредба за задолжително атестирање на 
тркални лежишта — — 

768 Наредба за задолжително атестирање на 
инсталациони проводници и на провод-
ници за преносни потрошувачи — — 

769 Одлука за пуштање во оптек на банк-
нота од 20 динари — — 

Одлука за оценување на уставноста на член 
19 точка . 4 под б) од Правилникот за 
станбените односи на Работната заедни-
ца на Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи — — — — — — — 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
од член 10 на Правилникот за доделу-
вање станови на користење и кредити 
за индивидуална станбена изградба на 
Градежната работна организација „Пло-
ча" во Карделево — — — — — 1699 

Одлука за оценување на уставноста на член 
32 под II на Самоуправната спогодба за 
давање станови на користен^ и одобру-
вање станбени кредити на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Раиеље-
вик" во Дубровник од 10 март 1980 го-
дина — — — — — — — — — — —1701 

Одлука за оценување на уставноста на член ' 
15 точка 2 од Правилникот за решавање 
на станбените потреби на работниците на 
Медицинскиот факултет во Ниш од 10 
мај 1978 година — — — — — — — 1703 

Исправка на Правилникот за југословенски-
те стандарди за методите на испитување 
на индустриските и отпадните води 1704 

Укази — — — — — 1704 
Назначувања и разрешувања — — — — 1705 
Одликувања — — — — — — — — — — 1705 
Одлука за помилување на осудени лица — 1711 

1688 

- - - 1688 

1693 

- - 1698 

1698 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1, Пошт. ф а х 226.--Директор и главен ѕѕ одговорен уредник 

Мељко ТадиЈѕ. - П е ч а т Белградски издавачко-графички завод, Белград,Ј^улеѕар војвода 
М и т и ј а @р, 17 . 


