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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСОВ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРА-
ВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ 
Се прогласува Законот за Интересовната заедница за 

станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седница на Сојузни-
от собор од 29 октомври 1985 година. 

П бр. 490 
29 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеш и, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат правата, должностите од-

говорноста и основите на организацијата на Интересовна-
та заедница за станбена изградба и управувале со стано-
вите за потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи (во натамошниот текст: Интересовната за-
едница), начинот на вршење на јавните овластувања што 
и се доверуваат, како и прашањата во врска со прибавува-
њето и одржувањето на станбениот фонд и управувањето 
со станбениот фонд на сојузните органи, ако не се уредени 
со друг сојузен закон. 

Член 2 
Станбениот фонд на сојузните органи (во натамош-

ниот текст: станбениот фонд), во смисла на овој закон, го 
сочинуваат: станбени згради, станови како посебни дело-
ви на згради и гаражи што со изградба, купување, пренос 
или по друга основа се прибавени во општествена сопстве-
ност за потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи, како и деловниот простор во тие станбени 
згради. 

Член 3 
Сојузните органи и работните заедници на сојузните 

органи (во натамошниот текст: здружувачите) го 
здружуваат станбениот фонд и дел од средствата намене-
ти за прибавување на станбениот фонд во Интересовната 
заедница. 

Сојузни органи од став 1 на овој член, во смисла на 
овој закон, се Собранието на СФРЈ, Претседателството на 
СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Под работни заедници на сојузните органи, во сми-
сла на овој закон, се подразбираат работните заедници на 
сојузните органи на управата и на сојузните организации, 
на Уставниот суд на Југославија, на Советот- на федераци-
јата, на сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето, на Сојузниот суд, на Сојузното јавно обви-
нителство, на Сојузното јавно правобранителство, на Со-
јузниот совет за прекршоци и работните заедници на 
службите што ги формираат сојузните органи од став 2 на 
овој член. 

Органите на општествено-политичките организации 
во федерацијата и нивните работни заедници, како и ра-
ботната заедница на Интересовната заедница, можат сво-
јот станбен фонд и средствата наменети за прибавување 
на станбен фонд да ги здружат во Интересовна заедница. 

Член 4 
Во Интересовната заедница, согласно со овој закон и 

со статутот на Интересовната заедница: 
1) се утврдуваат основите на станбената политика и 

се усогласуваат со програмите и плановите на здружува-
ните за прибавуваање на станови и се организира 
здружување на средствата за прибавување на станбен 
фока; 

2) врз основа на утврдените програми, се планира 
прибавување и се склучуваат договори за прибавување на 
станбениот фонд, се следи нивното извршување и се из-
вршуваат, од името и за сметка на здружувачите, а врз ос-
нова на нивни одлуки, правата и должностите на инвести-
торот; 

3) се утврдуваат основите и мерилата за определува-
ње на станарината и на надоместот за гаражите и за де-
ловниот простор во1 согласност со утврдената политика 
на станарините; 

4) се склучуваат договори за користење на станови за 
службени потреби, на гаражи и деловен простор во станбе-
ните згради и се наплатуваат станарините и надоместите; 

5) се утврдува и спроведува програмата за одржува-
ње на станбениот фонд, се утврдуваат техничките и други 
нормативи за одржување на станбениот фонд и се опреде-
лува делот од станарината и надоместот што се издвојува 
за инвестиционо и текушто одржување на станбениот 
фонд; се преземаат мерки за заштита и чување на станбе-
ниот фонд; 

6) се води евиденција за станбениот фонд и за кори-
сниците и се врши, во согласност со законот, контрола 
над законитото и наменското користење на становите; 

7) се вршат и други работи утврдени со законот и ста-
тутот. 

Член 5 
Интересовната заедница се грижи за законито, раци-

онално, наменско и општествено целесообразно користе-
ње на станбениот фонд и им предлага на здружувачите 
преземање мерки во врска со прибавувањето и користење-
то на станбениот фонд. 

Интересовната заедница ги известува здружувачите 
за појавите на незаконито или нерационално користење 
на станбениот фонд и им доставува на здружувачите и на 
надлежните сојузни органи потребни податоци и докумен-
тација заради преземање мерки. 
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Член 6 
Здружуваните и корисниците на станови, управуваат 

со станбениот фонд непосредно и преку делегати во орга-
ните на Интересовната заедница. 

Член 7 
Надзор над законитоста на работата на Интересовна-

та заедница врши Сојузниот извршен совет. 
Член 8 

Во Интересовната заедница се обезбедува јавност на 
работата и одлучувањето. 

Член 9 
Интересовната заедница соработува со органите на 

општествено-политичките заедници, со самоуправните ин-
тересовни заедници, со организациите на здружен труд и 
со други организации и заедници во остварувањето на 
своите и на заедничките функции. 

Интересовната заедница соработува со Интересовна-
та заедница за станбена изградба и управување со стано-
вите за потребите на активните воени лица и на граѓански-
те лица во вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а особено врз планирањето 
и реализацијата на станбената изградба,.заштитата и ко-
ристењето на станбениот фонд, прашањата за височината 
на станарината и одржувањето на становите и управува-
њето со становите. 

Член 10 
Органите на Интересовната заедница, корисниците 

на станови и самоуправните органи во станбените згради 
и другите корисници на станбениот фонд, меѓусебно сора-
ботуваат во вршењето на работите на управување со стан-
бениот фонд и одржување на тој фонд. 

Член 11 
Интересовната заедница има статут. 
Со статутот на Интересовната заедница се уредуваат 

особено: внатрешната организација, остварувањето на са-
моуправувањето и начинот на управувањето со станбени-
от фонд, начинот и постапката за избор и отповикување 
на делегати, начинот на работа и одлучување на седница 
на Собранието на Интересовната заедница, правата и об-
врските, траењето на мандатот на претседателот и на за-
меникот на претседателот на Собранието, на претседате-
лот и на членовите на Извршниот одбор, обврските, одго-
ворностите и овластувањата на секретарот на Интересов-
ната заедница, составот, начинот на избор и отповикува-
ње на членовите на органите на самоуправната контрола 
и на работните тела на Собранието, јавноста на работата, 
кои прашања пред одлучувањето им се доставуваат на 
разгледување на здружувачите и на корисниците на стано-
ви и други прашања од значење за работата на Интересов-
ната заедница. 

Статутот на Интер.есовната заедница го потврдува 
Сојузниот извршен совет. 

Статутот на Интересовната заедница се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ“. 

Член 12 
Интересовната заедница е општествено правно лице, 

со права, обврски и одговорности што ги има врз основа 
на Уставот на СФРЈ, законите и статутот. 

Интересовната заедница се запишува во судскиот ре-
гистар. 

Седиштето на Интересовната заедница е во Белград. 
Член 13 

Интересовната заедница, по истекот на секоја година, 
им доставува на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот из-
вршен совет и на здружувачите извештај за извршувањето 
на програмата за прибавување на станбениот фонд на 
здружувачите и извештај за своето работење, со завршна 
сметка. 

Интересовната заедница им доставува на Сојузниот 
извршен совет, на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на организацијата на сојузната управа и на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите, по нивно барање, и други извештаи во врска со нејзи-
ното работење. 

Член 14 
Интересовната заедница пред другите органи, орга-

низации и заедници ја претставува претседателот на Со-
бранието на Интересовната заедница, а во правните одно-
си ја застапува секретарот на Интересовната заедница. 

Член 15 
Интересовната заедница ја застапува Сојузното јавно 

правобранителство пред судовите и пред другите органи 
во спорови заради заштита на правата и интересите на 
здружувачите во поглед на прибавувањето и користењето 
на стамнбениот фонд, располагањето и управувањето со 
станбениот фонд. 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СТАНБЕНИОТ ФОНД И УПРАВУВАЊЕ СО СТАН-

БЕНИОТ ФОНД 

Член 16 
Интересовната заедница, со средствата на здружува-

чите, прибавува, за нивни потреби, станбени згради, ста-
нови како посебни делови на згради и гаражи. 

,За одржувањето на станбениот фонд и управувањето 
со тој фонд се користи дел од средствата од станарината и 
надоместите за користење на гаражите и деловниот про-
стор. 

1. Средства на буџетот на федерацијата 

Член 17 
Средствата на буџетот на федерацијата наменети за 

прибавување на станбениот фонд се користат во согла-
сност со програмата за прибавување на станови што ја до-
несува Собранието на СФРЈ. 

Средствата од став 1 на овој член се водат на посебна 
сметка во Интересовната заедница. 

2. Средства на работните заедници 
Член 18 

Работните заедници на сојузните органи здружуваат 
во Интересовната заедница дел од наменските средства за 
станбена изградба на фондот за заедничка потрошувачка 
и други средства наменети за прибавување на станови, 
под условите и на начинот што се предвидени со само-
управната спогодба за здружување и користење на сред-
ствата за прибавување на станбениот фонд. 

Прибавувањето на станбениот фонд со средствата од 
став 1 на овој член го врши Интересовната заедница врз 
основа на програмите и одлуките на работниците во ра-
ботните заедници на сојузните органи, согласно со утврде-
ната програма за прибавување на станбениот фонд. 

Средствата од став 1 на овој член се водат во Интере-
совната заедница поединечно по работни заедници. 

3. Средства на придонесот за прибавување на станови од 
личните доходи на функционерите и раководните-

работници 

Член 19 
Средствата на придонесот за прибавување на стано-

ви од личните доходи на функционерите и раководните 
работници се здружуваат во Интересовната заедница и се 
користат согласно со одлуките и програмите на сојузните 
органи. 

Средствата од став 1 на овој член се водат, по 
здружувачи, на посебна сметка во Интересовната заедни-
ца. 

4. Средства на солидарноста 

Член 20 
Средствата на придонесот за солидарна станбена из-

градба од личните доходи на работниците, раководните 
работници и функционерите се издвојуваат според стапка-
та утврдена со прописите на општествено-политичката за-
едница на чија територија се наоѓаат ,здружувачите. 

Здружувачите можат за солидарна станбена изградба 
да издвојуваат и дел од средствата од чл. 18 и 19 на овој 
закон. 
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Процентот на издвојувањето на средствата од став 2 
на овој член се утврдуваат со самоуправна спогодба на 
здружуваните. 

Член 21 
Средствата од член 20 на овој закон се користат за из-

градба на станови, за давање кредити и позајмици на ра-
ботните заедници на сојузните органи и за надомест на де-
лот од станарината на одделни категории корисници на 
станови. 

Основите, мерилата и начинот на користењето и рас-
полагањето со средствата од став 1 на овој член, врз наче-
лата на солидарност, се утврдуваат со самоуправна спо-
годба на здружувачите. 

Средствата за солидарна изградба се водат на посеб-
на сметка во Интересовната заедница, по здружувачите. 

5. Средства на станарина и надомести 
Член 22 

Со средствата од станарината и надоместите за ко-
ристење на гаражи и деловен простор во станбените згра-
ди се обезбедува: амортизација на станбениот фонд, 
одржување на станбениот фонд, набавка и одржување на 
опремата за заштита на станбениот фонд, како и намиру-
вање на трошоците за управување со станбениот фонд. 

Основите и мерилата за определување на станарини-
те и надоместите ги утврдува Собранието на Интересов-
ната заедница во согласност со политиката на станарини-
те утврдена во општествено-политичката заедница на чие 
подрачје се наоѓа станот. 

При утврдувањето на основите и мерилата од став 2 
на овој член се остварува соработка со органите на Инте-
ресовната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на активните воени лица и на граѓ-
анските лица во вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија заради усогласување на 
основите и мерилата за определување на станарините и 
надоместите за станови и гаражи од станбениот фонд на 
сојузните органи и станбениот фонд на ЈНА. 

6. Средства за амортизација 
Член 23 

Средствата за амортизација на станбениот фонд фор-
мирани од средствата од станарини и надомести се водат 
на посебна сметка во Интересовната заедница, по 
здружувачи. 

Средствата за амортизација се користат врз основа 
на одлуки на здружувачите. 

7. Програми за прибавување на станбениот фонд 

Член 24 
Интересовната заедница, врз основа на програмите и 

одлуките на работните заедници на сојузните органи, до-
несува повеќегодишни и годишни програми и планови за 
прибавување на станови, 

Член 25 
Во Интересовната заедница се вршат стручни работи 

во врска со подготвувањето и извршувањето на програми-
те за прибавување на станови со средствата од буџетот на 
федерацијата за потребите на сојузните органи, што ги до-
несува Собранието на СФРЈ. 

III. ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ФОНД 
Член 26 

Интересовната заедница се грижи за одржувањето на 
станбениот фонд и презема мерки за неговото чување и за-
штита. 

За инвестиционото одржување на станбениот фонд се 
грижат Интересовната заедница и органите на управува-
њето со станбените згради. 

Со статутот на Интересовната заедница се утврдува-
ат постапката и начинот на донесување на програмите за 
инвестиционо одржување на станбениот фонд. 

За текуштото одржување на станбениот фонд се 
грижат органите на управувањето со станбените згради, 
во согласност со законот. 

Член 27 
Интересовната заедница може делумно или во целост 

да и ги довери работите во врска со инвестиционото 
одржување на станбениот фонд, ако е тоа економски оп-
равдано, на друга интересовна заедница или организација. 

Член 28 
Ако во иста станбена зграда, покрај становите и га-

ражите од станбениот фонд на сојузните органи, се наоѓа-
ат станови, гаражи или деловен простор на друго општес-
твено правно лице и на граѓанско правно лице, или физич-
ко лице кое има право на сопственост, односите што на-
стануваат во врска со управувањето и одржувањето се уре-
дуваат со ,спогодба односно со договор на Интересовната 
заедница со соодветната заедница за домување односно со 
физичкото лице. 

Физичките или граѓанските правни лица од став 1 на 
овој член учествуваат во финансирањето на текуштото и 
инвестиционото одржување според прописите на општес-
твено-политичката заедница на чија територија се наоѓа 
станбениот фонд. 

Член 29 
Одржување и опремување на становите за службени 

потреби Интересовната заедница врши, со надомест, сог-
ласно со стандардите што ги утврдуваат давателите на 
станови за службени потреби на користење. 

Износот на надоместот за користење на мебелот и 
опремата во становите за службени потреби, што го плаќ-
аат корисниците на тие станови, го утврдуваат давателите 
на становите на користење. 

Средствата од став 2 на овој член, како и другите 
средства што давателите на станови за службени потреби 
на користење ќе ги наменат за спремање на тие станови, 
се водат на посебна сметка во Интересовната заедница, по 
здружувачи, и се користат за обновување на мебелот и оп-
ремата. 

Член 30 
Заради одржување и заштита на станбениот фонд, 

Интересовната заедница определува за кој број станови 
односно станбени згради се обезбедува домаќин на зграда-
та. 

, При изградбата и прибавувањето на станбениот 
фонд, Интересовната заедница обезбедува потребен број 
станови за домаќините на зградите и донесува, во соглас-
ност со законот, самоуправен акт со кој го определува на-
чинот на прибавување и давање на користење станови на 
домаќините на зградите, како службени станови. . 

IV. ОРГАНИ НА ИНТЕРЕСОВ НАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 31 
Органи на Интересовната заедница се: Собранието 

на Интересовната заедница, Извршниот одбор и Органот 
за самоуправна контрола. 

Интересовната заедница има секретар. 

1. Собрание на Интересовната заедница 

Член 32 
Собранието на Интересовната заедница е орган на 

управување на Интересовната заедница. 
Собранието на Интересовната заедница го сочинува-

ат делегати на здружувачите и на корисниците на станови. 
Бројот на делегатите, како и начинот на нивното де-

легирање, се утврдуваат со статутот на Интересираната за-
едница. 

Член 33 
Мандатот на делегатите во Собранието на Интере-

совната заедница трае четири години. 

Член 34 
Собранието на Интересовната заедница: 1 

1) ги донесува статутот, финансискиот план, за-
вршната сметка, програмата за работа и деловникот на 
Собранието на Интересовната заедница; 
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2) го разгледува и го усвојува годишниот извештај за 
работата и работењето на Интересовната заедница; 

3) донесува повеќегодишни и годишни планови и 
програми за прибавување станови и го следи нивното из-
вршување; 

4) ги утврдува основите и мерилата за определување 
на станарината и надоместите за гаражите и деловниот 
простор; , 

5) ги утврдува критериумите за рационално користе-
ње на станот; 

6) ги утврдува основите и мерилата, како и начинот 
на користење на средствата и располагање со средствата 
за солидарна станбена изградба; 

7) одлучува за височината на делот од станарината и 
надоместите за гаражи и деловен простор, што се издвоју-
ва за амортизација, инвестиционо и текушто одржување и 
управување со станбениот фонд; донесува програми за ин-
вестиционо одржување на станбениот фонд; донесува од-
луки и други акти во врска)со домаќинот на зградата; 

8) склучува самоуправни спогодби со, работната заед-
ница на стручната служба на Интересовната заедница за 
вршење работи за потребите на Интересовната заедница; 

9) дава согласност на актите за внатрешната органи-
зира и работа и за систематизацијата на задачите и рабо-
тите на Стручната служба на Интересовната заедница; 

10) ги избира и отповикува претседателот и замени-
кот на претседателот на Собранието и претседателот, за-
меникот на претседателот и членовите на Извршниот од-
бор и претседателите и членовите на комисиите на Собра-
нието и го назначува и разрешува секретарот на Интере-
совната заедница; 

И) врши и други работи утврдени со статутот. 
2. Извршен одбор 

Член 35 
Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на 

Интересовната заедница. 
Извршниот одбор му одговара на Собранието на Ин-

тересовната заедница за спроведувањето на политиката 
што тоа ќе ја утврди и за извршување на неговите одлуки 
и акти. 

Член 36 
Извршниот одбор: 
1) го утврдува предлогот на статутот на Интересов-

ната заедница и му предлага на Собранието на Интересов-
ната заедница донесување на програми, одлуки и други 
акти; 

2) им предлага на работните заедници на сојузните 
органи склучување на самоуправни спогодби за здружува-
ње и користење на средствата за прибавување на станбе-
ниот фонд и дава иницијативи и предлага склучување на 
други самоуправни спогодби; 

3) го следи извршувањето на програмите, одлуките и 
другите акти на Собранието на Интересовната заедница и 
презема мерки за нивно извршување; 

4) ги следи состојбата и појавите во врска со прибаву-
вањето, користењето и одржувањето на станбениот фонд, 
со управувањето со станбениот фонд и условите за дому-
вање и преземање мерки во согласност со законот и стату-
тот; 

5) го разгледува извештајот за работата на работната 
заедница и за него му дава мислење на Собранието на Ин-
тересовната заедница; 

6) му поднесува извештај за својата работа на Собра-
нието на Интересовната заедница и врши други работи 
утврдени со статутот. 

3. Орган за самоуправна контрола 
Член 37 

Органот за самоуправна контрола врши контрола 
над законитото користење на средствата за прибавување 
на станбениот фонд и на средствата за извршување на 
програмата за одржување на станбениот фонд и се грижи 
за наменското користење на станбениот фонд, за оствару-
вањето на самоуправните права на корисниците на стано-
ви и за законитата работа на работната заедница на Инте-
ресовната заедница. 

Органот за самоуправна контрола врши и други ра-
боти што се .однесуваат на одговорното и општествено-

-економски целесообразно користење на општествените 
средства и на располагањето со општествените средства. 

Правата, должностите, составот и начинот на избор и 
отповикување на членовите на органот за самоуправна 
контрола се уредуваат со статутот на Интересовната заед-
ница. 

4. Секретар на Интересовната заедница 
Член '38 

Секретарот на Интересовната заедница му помага на 
претседателот на Собранието и на претседателите на дру-
гите органи на Интересовната заедница во подготвување-
то на седници, се грижи за извршувањето на одлуките, за-
клучоците и другите акти на Собранието и на, неговите 
органи, подготвува предлози на актите што ги утврдува 
или ги донесува Извршниот одбор и подготвува други ма-
теријали за кои расправа и одлучува Собранието на Инте-
ресовната заедница. . 

Секретарот на Интересовната заедница ја организи-
ра работата и раководи со работата на работната заедни-
ца - стручната служба на Интересовната заедница, ги пот-
пишува договорите за прибавување на станбениот фонд и 
другите договори по основа на работењето на Интересов-
ната заедница, се грижи за квалитетното и наврмено из-
вршување на работите што ги врши работната заедница, 
ги донесува актите за чие донесување е овластен со стату-
тот, врши работи на наредбодавец во поглед на средства-
та наменети за работа на Интересовната заедница и на ра-
ботната заедница и врши други работи определени со со-
јузен закон и со статутот на Интересовната заедница. 

Секртарот на Интересовната заедница за својата ра-
бота им одговара на Собранието на Интересовќата заед-
ница и на Извршниот одбор. 

Секретар на Интересовната заедница назначува Со-
бранието на Интересовната заедница, по претходно при-
бавена согласност од Сојузниот извршен совет, на начи-
нот и по постапката утврдени со статутот на Интересов-
ната заедница. 

Секретарот на Интересовната заедница се назначува 
на четири години и може да биде повторно назначен на ис-
тата должност. 
V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТА-

НОВИ 
Член 39 

Корисниците на станови своите права и обврски во 
врска со управувањето со станбените згради, становите и 
гаражите ги остваруваат во согласност со прописите на 
општествено-политичката заедница на чија територија се 
наоѓа станбениот фонд, ако со овој закон не е поинаку оп-
ределено. 

Корисниците на станови ги остваруваат самоуправ-
ните права преку формите на организирање во куќната са-
моуправа, месната заедница и Интересовната заедница, 
непосредно и преку делегати. 

Член 40 
Во остварувањето на правото на управување со стан-

бената зграда, корисниците на станови: 
1) одлучуваат за , користењето на делот од средствата 

од станарината што и припаѓа на станбената зграда; 
2) одлучуваат за начинот на вршење на работите во 

врска со текуштото одржување на станбената зграда; 
3) ја утврдуваат програмата за текушто одржување 

на станбената зграда и се грижат за нејзиното спроведува-
ње; 

4) се грижат за уредувањето и одржувањето на зем-
јиштето што се користи за потребите на станбената згра-
да; 

5) се грижат за применувањето на прописите за куќ-
ниот ред; 

6) даваат предлози во врска со инвестиционото 
одржување на станбената зграда и ја разгледуваат пред-
лог-програмата за инвестиционо одржување на станбени-
от фонд на Интересовната заедница; 

7) го разгледуваат извештајот за работата на Интере-
совната заедница; 

8) вршат и други работи во врска со управувањето и 
одржувањето на станбениот фонд, во согласност со зако-
нот, статутот и со друг самоуправен општ акт на Интере-
совната заедница. 
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Член 41 
Корисниците на станови во секоја станбена зграда 

формираат собир на станарите. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, еден 

собир на станарите може да се формира за две станбени 
згради или за повеќе станбени згради, ако со тоа се обезбе-
дува поефикасно управување со тие згради и одржување 
на тие згради. 

Член 42 
Собирот на станари избира куќен совет. 
Куќниот совет се грижи за спроведувањето на одлу-

ките и заклучоците на собирот на станарите, предлага 
програма за текушто одржување на станбената зграда и 
презема мерки за спроведувањето на таа програма, врши 
контрола над работата на домаќинот на зградата и кон-
трола над извршувањето на работите за одржување на 
зградата и врши други работи што ќе му ги довери соби-
рот на станарите. 

Член 43 
Органите на Интересовната заедница можат од куќ-

ниот совет да бараат потребни податоци во врска со упра-
вувањето со станбената зграда и со користењето и 
одржувањето на станбената зграда. Куќниот совет е 
должен да ги достави бараните податоци. 

Куќниот совет може да бара од Интересовната заед-
ница податоци или други информации од значења за упра-
вувањето со станбената зграда и за одржувањето на стан-
бената зграда. Интересовната заедница е должна да ги до-
стави. бараните податоци. 

Член 44 
Интересовната заедница, заради натамошно развива-

ње на самоуправните односи во областа на домувањето и 
уредувањето и чувањето на човековата средина, соработу-
ва со месните заедници и со други самоуправни организа-
ции и заедници. 

Член 45 
Со статутот на Интересовната заедница поблиску се 

уредува начинот на остварување на меѓусебните односи 
на корисниците на станови и органите на Интересовната 
заедница во врска со правата и обврските во поглед на уп-
равувањето со станбениот фонд. 

VI. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 46 
Административно-стручните и со нив слични работи 

за потребите на Интересовната заедница ги врши стручна-
та служба на Интересовната заедница. 

Стручната служба на Интересовната заедница врши: 
административно-стручни, организационите и слични ра-
боти за Собранието на Интересовната заедница и за Из-
вршниот одбор, планско-аналитички работи, работи во 
врска со станбената изградба, одржувањето и заштитата 
на станбениот фонд и евиденцијата за станбениот фонд, 
финансиско-книговодствени работи, стручни работи во 
врска со самоуправното спогодување и општественото до-
говарање, како и други стручни и помошни работи во сог-
ласност со статутот и со други самоуправни општи акти 
на Интересовната заедница и на работната заедница на 
стручната служба. 

Вршењето на определени административно-технички 
работи Интересовната заедница може да им го довери на 
стручно-техничките служби на сојузните органи, врз осно-
ва на договор склучен со тие служби односно органи. 

Интересовната заедница може, за вршење на опреде-
лени работи во врска со одржувањето на станбениот фонд, 
опремувањето и одржувањето на становите за службени 
потреби, како и за други слични работи, да формира по-
себна стручно-техничка служба или тие работи во целост 
или делумно да и ги довери на друга организација однос-
но заедница. 

Член 47 
Работните луѓе во стручната служба на Интересовна-

та заедница формираат работна заедница во согласност со 
Законот за здружениот труд и со овој закон. 

Работниците во работната заедница на Интересовна-
та заедница стекнуваат доход во согласност со самоуправ-
ната спогодб склучена помеѓу работната заедница и Инте-
ресовната заедница. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 48 

До спроведувањето на избори за делегати за Собра-
нието на Интересовната заедница согласно со одредбите 
на овој закон и на статутот, делегатите во Собранието на 
Интересовната заедница избрани во 1982 година ќе ја про-
должат работата до истекот на мандатниот период за кој 
се избрани. 

Извршниот одбор избран во 1982 година продолжува 
со работата како Извршен одбор до истекот на мандатни-
от период за кој се избрани досегашните членови на тој 
одбор. 

Органот за самоуправна контрола избран во 1982 го-
дино продолжува со работата како Одбор за самоуправна 
контрола до истекот на мандатниот период за кој се из-
брани досегашните членови на тој одбор. 

Член 49 
Статутот и другите општи акти на Интересовната за-

едница ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Работната заедница на Интересовната заедница ќе ја 
усогласи својата организација со одредбите на овој закон 
во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Интересовната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75). 

Интересовната заедница основана со Законот за Ин-
тересовната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функционери-
те на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
36/75) продолжува со работата според одредбите на овој 
закон. 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

741. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
И ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПОГОДБАТА 
ПОМЕЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ 
НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТ ЗА ДЕЛУМНО ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА ФАЗА НА 
МЕТАЛУРШКИОТ КОМБИНАТ СМЕДЕРЕВО ВО 
СФРЈ, СОСТАВЕНА ВО МОСКВА НА 27 ЈУНИ 1984 ГО-
ДИНА, СО ТЕКСТОТ НА РАЗМЕНЕТИТЕ ПИСМА ОД 

21 И 25 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за користење и отплата на 

кредитот според Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен 
совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Владата / на Сојузот на Советските 
Социјалистички Републики за одобрување кредит за де-
лумно финансирање на изградбата на втората фаза на Ме-
талургискиот комбинат Смедерево во СФРЈ, составена во 
Москва.на 27 јуни 1984 година, со текстот на разменетите 
писма од 21 и 25 декември 1984 година, што го усвои Со-
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бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 5 ноември 1985 година. 

П бр. 498 
5 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ СПО-
РЕД СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛА-
ДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТ ЗА 
ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА 
ВТОРАТА ФАЗА НА МЕТАЛУРГИСКИОТ КОМБИНАТ 
СМЕДЕРЕВО ВО СФРЈ, СОСТАВЕНА ВО МОСКВА НА 
27 ЈУНИ 1984 ГОДИНА, СО ТЕКСТОТ НА РАЗМЕНЕ-
ТИТЕ ПИСМА ОД 21 И 25 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Кредитот одобрен на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија со Спогодбата помеѓу Сојузниот 
извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Владата на Сојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики за делумно финанси-
рање на изградбата на втората фаза на Металуршкиот 
комбинат Смедерево во СФРЈ, составена во Москва на 27 
јуни 1984 година, со текстот на разменетите писма од 21 и 
25 декември 1984 година (во натамошниот текст: Спогод-
бата), се користи на начинот и под условите утврдени со 
Спогодбата и со овој закон. 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон го користи Работна-

та организација „Металургиски комбинат Смедерево" (во 
натамошниот текст: крајниот корисник) врз основа на 
склучените договори со советските партнери. 

Крајниот корисник склучува договори за користење и 
отплата на кредитот од став 1 на овој член со соодветни 
организации во СССР и ги извршува во согласност со од-
редбите на оваа спогодба и овој закон. 

Вкупниот износ на кредитот според договорите од 
став 1 на овој член не може да го надмине износот на кре-
дитот одобрен со Спогодбата. 

Член 3 
Крајниот корисник е должен во роковите за отплата 

на кредитот да положи динарска противвредност според 
договорите од член 2 на овој закон и да плаќа камата и 
други трошоци на искористениот дел од кредитот. 

Доколку крајниот корисник не ја изврши втасаната 
обврска по основа на полагање плаќање на динарската 
противвредност на искористениот кредит и плаќање кама-
та на искористениот дел од кредитот и другите трошоци, 
како и други обврски што можат за федерацијата да наста-
нат во извршувањето на Спогодбата, во полн износ гаран-
тира Социјалистичка Република Србија. 

Вредноста на стоките што се испорачуваат секоја го-
дина од СССР во СФРЈ на име користење на кредитот, ка-
ко и стоките што од СФРЈ се испорачуваат во СССР на 
име отплата на кредитот, ќе се предвиди во годишните 
стоковни листи склучени помеѓу СФРЈ и СССР над обе-
мот на редовните испораки на стоки. 

Член 4 
Крајниот корисник на кредитот е должен најдоцна 15 

дена пред денот на втасаноста на отплатата на кредитот, 
плаќањето на каматите и другите трошоци, преку својата 
деловна банка да положи динарска противвредност на 
втасаната обврска на посебна сметка кај Народната банка 
на Југославија, по курсот кој важи на денот на полагањето 
на динарската противвредност. 

Ако курсот на пресметковната валута во однос на ди-
нарот на денот на извршувањето на плаќањето биде раз-
личен од курсот кој важел на денот на полагањето на из-
носот од став 1 на овој член, на крајниот корисник во рок 
од десет дена ќе му се врати вишокот на положениот из-
нос за курсната разлика, односно крајниот корисник во 
тој рок ќе ја уплати курсната разлика на посебната сметка 
од став 1 на овој член. 

Ако .Народната банка на Југославија со примена на 
заштитната валут.на клаузула од Спогодбата, во смисла 
на став 1 од овој член, го платила определениот износ, ко-
рисникот на кредитот е должен на Народната банка на Ју-
гославија во рок од пет дена од денот кога е извршено 
плаќањето да и дозначи динари на име обврската што е 
платена со примена на односната клаузула, односно На-
родната банка на Југославија во истиот рок ќе му го врати 
на крајниот корисник вишокот на положената динарска 
противвредност по истата основа. 

Член 5 
Ако крајниот корисник не постапи според член 4 став 

1 од овој закон, Народната банка на Југославија за неиз-
вршената обврска веднаш ќе го извести за тоа Сојузниот 
секретаријат за финансии, и тоа најдоцна пет дена пред де-
нот на втасаноста на односната обврска. 

Член 6 
Ако втасаната обврска не биде извршена до рокот од 

член 5 на овој закон, како ни три дена пред денот на втаса-
носта на обврската, Службата на општественото книго-
водство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, 
од сметката на приходите и другите средства на Соција-
листичка Република Србија која е гарант за обврските на 
крајниот корисник ќе пренесе соодветен износ во динари 
на посебна сметка кај Народната банка на Југославија, 
пред денот на втасаноста на плаќањето на односната об-
врска. 

Налогот издаден според став 1 на овој член, Служба-
та на општественото книговодство го извршува како на-
лог од член 99 став 2 точка 6 на Законот за Службата на 
општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 70/83). 

х Член 7 
Ако средствата потребни за извршување на обврски-

те на федерацијата настанати во извршувањето на Спо-
годбата спрема Сојузот на Советските Социјалистички Ре-
публики не се обезбедат ни во рокот ниту на сметката што 
се определени во член 6 на овој закон, плаќање на тие об-
врски спрема Сојузот на Советските Социјалистички Ре-
публики ќе изврши Народната банка на Југославија, во ро-
кот на втасаноста, врз товар на средствата на федерација-
та. 

За плаќање на обврските од став 1 на овој член, На-
родната банка на Југославија ќе и одобри на федерацијата 
кредит во потребниот износ, што на Народната банка на 
Југославија ќе и се врати од посебната сметка од член 4 на 
овој закон штом ќе бидат обезбедени средствата на начи-
нот определен во член 6 на овој закон. 

Член 8 
Увозот на стоки врз основа на Спогодбата се врши 

според прописите за надворешнотрговското и девизното 
работење. 

Член 9 
Народната банка на Југославија дава упатства за на-

чинот на водење сметка од член 4 на овој закон за користе-
њето и отплатувањето на кредитот, за плаќање на камата-
та и другите трошоци. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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742. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ 

ПРОМЕТ ВО ЦАРИНСКИТЕ ЗОНИ 
Се прогласува Законот за посебните услови за врше-

ње на надворешнотрговски промет во царинските зони, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 5 ноември 1985 годи-
на. 

П бр. 499 
5 ноември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИ ПРОМЕТ ВО ЦАРИНСКИТЕ ЗОНИ 
Член 1 

Организациите на здружен труд можат, заради корис-
тење во производството и заради вршење на други дејнос-
ти што според сојузен закон можат да се вршат во царин-
ската зона, да увезуваат во царинската зона: 

1) опрема и резервни делови (машини, апарати, уре-
ди, превозни и преносни средства, инструменти и др.); 

2) суровини и репродукционен материјал, како и по-
гонско гориво и потрошен материјал. 

Член 2 
На опрема, резервни делови, суровини и репродукци-

онен материјал, погонско гориво и потрошен материјал 
што се увезуваат во царинската зона не се плаќаат царина 
и другите увозни давачки и нивниот увоз е слободен, ако 
се увезуваат заради производство за извоз и заради врше-
ње на други дејности што според сојузен закон можат да 
се вршат во царинската зона. 

Член 3 
Извозот на стоки произведени во царинската зона е 

слободен. 
Член 4 

Стоките произведени или облагородени во царинска 
зона можат да се пуштат во промет на единствениот југос-
ловенски пазар, под условите утврдени со прописите што 
важат за увозот на стоки. 

Стоките произведени или облагородени во царинска 
зона можат да се пуштат во промет на единствениот југос-
ловенски пазар по наплатата на царината и другите увоз-
ни давачки на суровините, репродукциониот материјал 
односно на готовите делови, што се увезени а употребени 
во производството на тие стоки, согласно со чл. 19 и 22 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
39/79, 52/79, 12/82, 61/82, 71/84 и 25/85), а по стапките на 
царина и други увозни давачки пропишани за стоките што 
се пуштаат во промет на единствениот југословенски па-
зар. 

Опремата и другите стоки од член 1 на овој закон 
можат да се внесат на царинското подрачје на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија надвор од ца-
ринската зона, под условите што се пропишани за редов-

ниот увоз на стоки и со наплата на царината и другите 
увозни давачки. 

Член 5 
Основачот на царинска зона (во натамошниот текст: 

основачот) е должен оградата со која е заградено подрач-
јето на царинската зона да ја одржува во исправна состој-
ба заради обезбедување услови за вршење на царински 
надзор во зоната и да обезбеди простории потребни за ра-
бота на царинската служба во царинската зона. 

Вршењето на стопански дејности и вршењето на ус-
луги во царинската зона може да отпочне кога Сојузната 
управа за царини ќе утврди дека се обезбедени условите за 
успешно вршење на царински надзор на целото подрачје 
на царинската зона. 

Член 6 
За да се овозможи вршење на царински надзор, ко-

рисникот на царинската зона е должен да води потребна 
евиденција за стоките што се увезуваат во царинската зо-
на, извезуваат од царинската или сместуваат во царинска-
та зона. 

Член 7 
Царинскиот надзор на подрачјето на царинската зона 

се состои од контрола на податоците и состојбата на еви-
денцијата на корисникот на царинската зона и од проверу-
вање на состојбата на стоките во поглед на количеството, 
видот, квалитетот и вредноста, како и о,д споредување на 
таа состојба со состојбата наведена во исправите што ги 
придружуваат стоките. 

При контролата на состојбата на стоките во поглед 
на количеството (по тежина и број на колета), видот и 
вредноста присуствува работник на корисникот на царин-
ската зона, кој е должен да ги покаже стоките. 

За извршената контрола работникот во царинарни-
цата е должен да состави забелешка заведена со печат на 
царинарницата и со потпис на работникот што го из-
вршил проверувањето. Ако при контролата утврди непра-
вилност, работникот во царинарницата составува посебен 
записник за утврдените неправилности. 

Член 8 
Приговорот на состојбата на стоките во поглед на ко-

личеството, видот, квалитетот и вредноста, утврдена во 
записникот за контролата според член 7 од овој закон, ко-
рисникот на царинската зона може да поднесе во рок од 
три дена од денот на доставувањето на записникот. 

По приговорот од став 1 на овој член, царинарницата 
мора да донесе решение во рок од осум дена од денот на 
неговото поднесување. 

Член 9 
Увозот на стоки во царинската зона, провозот на сто-

ки преку царинската зона и извозот на стоки од царинска-
та зона и се пријавуваат на царинарницата. 

При претовар на стоките што се увезуваат во царин-
ската зона, провозуваат преку царинската зона или извезу-
ваат од царинската зона, возарот односно неговиот овлас-
тен претставник е должен да и ги пријави на царинарница-
та увозот, провозот односно извозот на стоките. 

Под претовар од став 2 на овој член се подразбира 
пренесување на стоки од едно превозно односно преносно 
средство во друго превозно односно преносно средство, 
како и симнување или истовар, при кој стоките не се за-
држуваат на подрачјето на царинската зона подолго од 48 
часа. Тој рок царинарницата може да го продолжи, завис-
но од времето што е потребно за таквиот претовар. 

При увозот на стоки во царинската зона која е надвор 
од подрачјето на влезната царинарница се спроведува ца-
ринската постапка предвидена во чл. 295 до 303 на Царин-
скиот закон за провоз на стоки преку царинското подрачје 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 10 
По барање од подносителот на декларација, заради 

остварување на определени права или обврски во врска со 
увозот, извозот или провозот на стоки, царинската по-
стапка за увоз на стоки во царинската зона, извоз на стоки 
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од царинската зона или провоз на стоки преку царинската 
зона, царинарницата ја спроведува врз основа на одредби-
те од чл. 249 до 303 на Царинскиот закон. 

Член 11 
На подрачјето на царинската зона никој не може да 

живее. 
Влегувањето на подрачјето на царинската зона им е 

дозволено само на работниците вработени во организаци-
ите на здружен труд што вршат стопански дејности во ца-
ринската зона, за време на вршењето на работите во ца-
ринската зона, или на работниците што во неа влегуваат 
заради вршење на определени работи. 

На лицата што влегуваат на подрачјето на царинска-
та зона или што излегуваат од тоа подрачје, царинарница-
та ги применува мерките за царински надзор предвидени 
за случаите на преминување на царинската линија. 

Член 12 
Сојузниот извршен совет ќе ги пропише со одлука, во 

рок од 15 дена од денот на влегувањето на овој закон во 
сила, додатните мерки на царински надзор во царинската 
зона, како и начинот на водење евиденција, од член 6 на 
овој закон. 

Член 13 
Со парична казна од 1.000.000 до 10.000.000 линара ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго правно лице ако опремата, резервните де-
лови, суровините, репродукциониот материјал, погонско-
то гориво или потрошниот материјал што, во согласност 
со овој закон, ќе ги увезе во царинската зона од странство 
без плаќање царина и други увозни давачки, заради произ-
водство за извоз или заради вршење на други дејности 
што според сојузниот закон можат да се вршат во царин-
ската зона, не ги користи исклучиво за производство на 
стоки за извоз или за вршење на други дејности што спо-
ред сојузниот закон можат да се вршат во царинската зо-
на, освен ако се пуштени во промет на единствениот југос-
ловенски пазар односно внесени на царинското подрачје 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
надвор од царинската зона под условите од член 4 на овој 
закон (чл. 1 и 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 14 
За стопанскиот престап од член 13 на овој закон, по-

крај паричната казна, на сторителот на стопанскиот пре-
стап можат да му се изречат: заштитна мерка одземање на 
предметите што се употребени или што биле наменети за 
извршување на стопанскиот престап или што настанале 
со извршување на стопанскиот престап и заштитна мерка 
забрана на вршење стопанска дејност во царинската зона. 

Член 15 
Со парична казна од еднократниот до петнаесеткрат-

ниот износ на неплатената царина односно до шестократ-
ниот износ на вредноста на стоките, ако стоките не под-
лежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа цари-
на, ќе се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд ако не и ги пријави на царинарницата стоките што ги 
увезува во царинската зона, што ги провозува преку ца-
ринската зона или ги извезува од царинската зона (член 9 
став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд со па-
рична казна од 50.000 до 200.000 динари. 

Член 16 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд: 
1) ако оградата со која е заградено подрачјето на ца-

ринската зона не ја одржува во исправна состојба заради 
обезбедување услови за вршење царински надзор во зона-
та или не обезбеди простории потребни за работа на ца-
ринската служба во зоната (член 5 став 1); 

2) ако за стоките што се увезуваат во царинската зона 
или извезуваат од царинската зона или се сместуваат во 
царинската зона не ја води потребната евиденција (член 
6). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд со па-
рична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 17 
Со парична казна од еднократниот до петнаесеткрат-

ниот износ на неплатената царина односно до шесткрат-
нкот износ на вредноста на стоките, ако стоките не под-
лежат на плаќање царина или ако на стоките не се плаќа 
царина, ќе се казни за прекршок домашно или странско 
физичко лице ако на царинарницата не и ги пријави стоки-
те што ги увезува во царинската зона, превозува преку ца-
ринската зона или извезува од царинската зона (член 9 
став 1). 

Член 18 
За прекршокот од член 15 на овој закон, покрај па-

ричната казна, ќе се изрече заштитна мерка одземање на 
предметите што се употребени или што биле наменети за 
извршување на прекршокот или што настанале со из-
вршување на прекршокот. 

Член 19 
На прекршочната постапка по прекрошоците од чл. 

15 до 17 на овој закон се применуваат одредбите од чл. 381 
и 382, член 383 ст. 3 до 7, чл. 384 и 385, член 386 еп 1 до 3 и 
чл. 394 до 396 на Царинскиот закон. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите на чл. 230 до 248, член 370 
став 1 точка 2 и член 371 став 1 точ. 1 и 5 од Царинскиот 
закон, во делот што се однесува на слободните царински 
зони. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

743. 
Врз основа на член 287 од Уставот на Социјалисти-

чка Федеративна Република Југославија, а во -врска со 
член 11 од Општествениот договор за функциите на НИ-
ГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства за остварување 
на задачите на весникот „Борба“, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именување, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 5 октом-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА 
НА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОД ЧЛ. 8 И 
9 НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФУНКЦИИТЕ 
НА КИГРО „БОРБА“ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕД-
СТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ВЕСНИ-

КОТ „БОРБА“ 
За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот 

за следење на примената на критериумите и показателите 
од чл. 8 и 9 на Општествениот договор за функциите на 
НИГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства за оствару-
вање на задачите на весникот „Борба“ се избира дипл. 
инж. Радован Симиќ, делегат во Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 646 

5 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 
Претседател 

на Соборот на републиките и 
покраините, 

Методи Антов, с. р. 
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744. 
Врз основа на член 37 став 7 од Законот за основите 

на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 2/77, 59/81, 9/84, 70/84), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УС-

ЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање потрошу-

вачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82 и 
62/82) во член 1 став 3 по зборот: „јаглен“ се додаваат збо-
ровите: „огревно дрво,". 

Член 2 
Во член 5 став 1 точка 1 по зборот: „јаглен“ се дода-

ваат зборовите: „огревно дрво,".. 
Во став 2 по зборот: „јаглен“ се става запирка и се до-

даваат зборовите: „огревно дрво,". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 383 
17 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

745. 
Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 7, 8 и 11 и член 29 став 

1 точка 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), врз ос-
нова на усогласените ставови со надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИТЕ И КОЛИЧЕСТВАТА И НА ВРЕД-
НОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ 
НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИТЕ ПО-

ВЛАСТИЦИ 
1. Во Одлуката за утврдување на предметите и коли-

чествата и на вредностите на предметите на кои при уво-
зот на стоки се применуваат царинските повластици 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/85), во точка 6 во одред-
бата под 9 по зборовите: „еден грамофон“ се додаваат за-
пирка и зборовите: „еден магнетофон“. 

2. Во точка 10 во одредбата под 9 по зборовите: ,„еден 
грамофон“ се додаваат запирка и зборовите,: „еден магне-
тофон“. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 382 
17 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен cosVr 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

746. 
Врз основа на член 137 во врска со член 58 став 3 и 

член 85 од Законот за основите на системот за врски 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74, 29/77 и 52/83), дирек-
торот на Сојузната управа за радиоврски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ НА АМАТЕРСКИ РАДИОСТАНИЦИ И 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите на ама-

терските радиостаници (во натамошниот текст: аматер-
ски станици), техничките услови за нивно користење и ос-
новите за составување и користење на повикувачките зна-
ци и други знаци за идентификација. 

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

ничките услови за користење на аматерските станици во 
вонредни прилики, како и за потребите на други лица. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник 

ги имаат следните значења: 
1) а м а т е р с к а п р е д а в а т е л н а с т а н и ц а е 

аматерска станица која се состои од предаватели и припа-
ѓачката опрема; 

2) а м а т е р с к а п р е д а в а т е л н а с т а н и ц а 
з а р а д и о г о н и о м е т р и р а њ е е аматерска предава-
телна станица наменета исклучиво за емисии заради ама-
терско радиогониометрирање; 

3) а м а т е р с к а п р и е м н а с т а н и ц а е аматер-
ска станица која се состои од приемник и припаѓачката 
опрема; 

4) а м а т е р с к а п р и м о п р е д а в а т е л н а с т а -
ни ц а е аматерска станица која се состои од приемник и 
предавател, односно од примопредавател и припаѓачката 
опрема; 

5) а м а т е р с к а р а д и о ф а р с т а н и ц а е ама-
терска предавателна станица поставена на определена ло-
кација заради емитирање на посебни сигнали заради ис-
тражување на простирањето на р^диобрановите и за дру-
ги технички истражувања; 

6) а м а т е р с к а р а д и о ф а р с т а н и ц а о д ј у -
г о с л о в е н с к и к а р а к т е р е аматерска радиофар 
станица која се поставува и користи врз основа на југосло-
венските планови за технички истражувања; 

7) а м а т е р с к а р а д и о ф а р с т а н и ц а о д л о -
к а л е н к а р а к т е р е аматерска радиофар станица чи-
ишто карактеристични сигнали можат да се примаат само 
на потесно географско подрачје; 

8) а м а т е р с к а р а д и о ф а р с т а н и ц а о д 
с в е т с к и к а р а к т е р е аматерска радиофар станица 
која се поставува и користи врз основа на меѓународните 
планови за технички истражувања; 

9) а м а т е р с к а р а д и о в р с к а е радиоврска ме-
ѓу аматерските станици; 

10) а м а т е р с к а р а д и о в р с к а в о в о н р е д -
ни п р и л и к и е аматерска радиоврска која се остварува 
кога е во прашање безбедноста на човечките животи или 
за заштита на имотот; 

П) а м а т е р с к а р а д и о в р с к а з а п о т р е б и -
т е н а д р у г и л и ц а е аматерска радиостаница која се 
остварува за потребите на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита, како и за општествено корисни 
и хуманитарни потреби; 

12) а м а т е р с к а р е п е т и т о р с к а с т а н и ц а е 
аматерска станица со која автоматски се примаат и истов-
ремено предаваат сигнали на други аматерски станици во 
исти фреквенциски опсег; 

13) а м а т е р с к а р е п е т и т о р с к а с т а н и ц а 
з а л о к а л н о п о к р и в а њ е е аматерска репетиторска 
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станица која служи за аматерска репетиторска работа на 
подрачјето на поголемо населено место; 

14) а м а т е р с к а р е п е т и т о р с к а с т а н и ц а 
з а п р и м а р н о п о к р и в а њ е е аматерска репетитор-
ска станица која служи за аматерска репетиторска работа 
за пошироко географско подрачје; 

15) а м а т е р с к а р е п е т и т о р с к а с т а н и ц а 
з а п р и в р е м е н о п о к р и в а њ е е аматерска репети-
торска станица која служи за привремена аматерска репе-
титорска работа на потесно географско подрачје; 

16) а м а т е р с к а р е п е т и т о р с к а с т а н и ц а 
з а с е к у н д а р н о п о к р и в а њ е е аматерска репети-
торска станица која служи за аматерска репетиторска ра-
бота на потесно географско подрачје на кое, поради при-
родата на простирањето на радиобрановите, не е можна 
аматерска репетиторска работа со аматерските репети-
торски станици за примарно покривање; 

17) а м а т е р с к а с а т е л и т с к а ? р е к а е ради-
оврска меѓу аматерски радиостаници со посредство на 
аматерски сателит; 

18) а м а т е р с к а с а т е л и т с к а с л у ж б а е 
служба на радиоврски која користи вселенски станици на 
Земјините сателити за исти цели како и аматерската 
служба; 

19) а м а т е р с к а с л у ж б а е служба за радиоврски 
за обука на поединци, за остварување на меѓусебни врски 
и технички истражувања на радио аматери, т. е. на овлас-
тени лица што се интересираат за радиотехника - само од 
сопствени побуди и без парична корист; 

20) а м а т е р с к а с т а н и ц а е радиостаница во 
аматерска, односно аматерска сателитска служба; 

21) а м а т е р с к а в с е л е н с к а р а д и о в р с к а е 
аматерска радиоврска која се остварува преку аматерски 
сателити или други објекти во вселената; 

22) а м а т е р с к и о п е р а т о р е член на организа-
цијата на сојузот на радиоаматерите кој поседува соодвет-
но овластување на аматерски радиооператор; 

23) а м а т е р с к и ф р е к в е н ц и с к и о п с е г е 
фреквенциски опсег наменет на аматерската служба, од-
носно на аматерската сателитска служба врз определена 
основа; 

24) а м а т е р с к а р е п е т и т о р с к а р а б о т а е 
одржувањето на аматерски врски со посредување на ама-
терски репетиторски станици; 

25) а м а т е р с к и с а т е л и т е вештачки Земјин са-
телит кој носи радиостаница за емитирање или реемити-
рање на сигнали во аматерските радиоврски; 

26) а н т е н с к и с и с т е м е опрема на радиостани-
ца која се состои од антени, антенски водови и направи за 
приспособување; 

27) е ф е к т и в н а з р а ч н а м о ќ н о с т в о п о -
с м а т р а н а т а н а с о к а е производ на моќноста што 
се доведува до антената и добивката од таа антена во по-
сматраната насока во однос на полубраНовиот дипол; 

28) е м и с и ј а за а м а т е р с к о р а д и о г о н и о -
м е т р и р а њ е е емисија на карактеристични сигнали на-
менети за аматерска радиогониометрија, т.е. за користење 
на приемот на радиобранови заради определување на на-
соката од која емитира предавателната станица; -

29) к о р и с т е њ е на а м а т е р с к а р а д и о с т а -
н и ц а е остварување на аматерски радиоврски од страна 
на аматерските радиооператори на аматерски радиоста-
ници ; 

30) о р г а н и з а ц и ј а на с о ј у з о т н а р а д и о -
а м а т е р и т е е радио клуб, сојузот на радиоаматерите 
на автономна покраина, сојузот на радиоаматерите на ре-
публика или Сојузот на радиоаматерите на Југославија; 

31) п р е д а в а т е л е апарат кој произведува ради-
офреквенциска енергија заради остварување на радиовр-
с к а 

- 32) п р и е м е н а м а т е р с к и о п е р а т о р е член 
на организацијата на сојузот на радиоаматерите кој посе-
дува одобрение за користење на приемникот и на анген-
скиот систем како дел од аматерска станица; 

33) п р и е м н и к е апарат поврзан со антена или со 
друг извор на радиосигнали со цел во погодна форма да ја 
претвори расположливата информациска содржина на 
сигналите; 

34) р а д и о с т а н и ц а е еден или повеќе предавате-
ли или приемници или комбинација на предавател и при-
емник, вклучувајќи ја припаѓањата опрема, на една лока-
ција, потребен за остварување на радиоврските; 

35) б а в н о а н а л и з и р а ч к а т е л е в и з и ј а 
SSTV е телевизија со неподвижни слики во која се корис-
тат сигнали на звучни фреквенции, со тоа што широчина-
та на потребниот опсег да не преминува 6 kHz; 

36) т е х н и ч к о и с т р а ж у в а њ е е користење на 
аматерска радиостаница за истражување на рефлексија од 
објекти во вселената, на простирањето на радиобрановите 
во нерегулирани услови и на специјални ,техники на пре-
носот; 

37) в р в н а м о ќ н о с т н а о б в о ј н и ц а т а н а 
п р е д а в а т е л о т е средната моќност со која предавате-
лот, при нормална работа, го напојува антенскиот вод за 
време на еден радиофреквенциски период на највисокиот 
врв на модулациската обвојница. 

И. ВИДОВИ НА АМАТЕРСКИ СТАНИЦИ 
Член 4 

Аматерски станици во смисла на овој правилник, се: 
1) аматерски примопредавателни станици, и тоа: 
- клупски аматерски примопредавателни станици, 

што ги поставуваат организациите на сојузот на радио-, 
аматерите, а ги користат аматерските оператори од А, В, 
C, D, Е и F класа; 

- лични аматерски примопредавателни станици, што 
ги поставуваат и користат аматерските оператори од А, В, 
D, Е и F класа, а по исклучок ги користат и аматерските 
оператори од С класа ако се членови на потесното семеј-
ство на аматерскиот оператор кој ја поставил аматерската 
станица; 

- лични аматерски примопредавателни станици за 
обука и стручно усовршување, што ги поставуваат и кори-
стат аматерските оператори од F класа помлади од 18 го-
дини; 

2) аматерски предавателни станици за радиогони-
ометрирање, што ги поставуваат и користат организации-
те на радиоаматерите врз основа на одобренија што ги 
издава сојузот на радиоаматерите на републиката однос-
но на автономната покраина; 

3) аматерски репетиторски станици, и тоа: 
- аматерски репетиторски станици за примарно по-

кривање и аматерски репетиторски станици за секундарно 
покривање, што ги поставуваат сојузите на радиоаматери-
те на републиките и автономните покраини, врз основа на 
претходно усогласени и утврдени планови на аматерските 
репетиторски станици; 

- аматерски репетиторски станици за локално покри-
вање и аматерски репетиторски станици за привремено 
покривање, што ги поставуваат организациите на сојузот 
на радиоаматерите со согласност на сојузот на радиоама-
терите на републиката односно на автономната покраина; 

4) аматерски радиофар станици, и тоа: 
- аматерски радиофар станици од светски карактер и 

аматерски радиофар станици од југословенски карактер, 
што ги поставуваат сојузите на радиоаматерите на репу-
бликите односно на автономните покраини, врз основа на 
претходно усоглосени и утврдени планови на аматерските 
радиофар станици; 

- аматерски радиофар станици од локален карактер, 
што ги поставуваат организациите на сојзот на радиоама-
терите, со согласност на сојузот на радиоаматерите на ре-
публиките, односно на автономните покраини; 

5) аматерски приемни станици, што ги поставуваат и 
користат приемните аматерски оператори, врз основа на 
одобренија што ги издава сојузот на радиоаматерите на 
републиката односно на автономната покраина. 
III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА 

АМАТЕРСКИТЕ СТАНИЦИ 
1. Фреквенција! опсези, видови на емисии и моќност 

( Член 5 
Аматерските фреквенциски опсези и нивните називи, , 

како и називите и категориите на службата се дадени во 
табелата бр. 1. 
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Табела бр. 1 

Назив на 
аматерскиот 

фреквенциски 
опсег 

Фреквенциски 
опсег 

(kHz или MHz) 

Фреквенциски 
подопсег, односно 

опсег 
(kHz/MHz) 

С л у ж б а Категорија 
на службата Забелешка 

1 2 3 4 5 6 

1,8 MHz 1810-1850 kHz 1810-1830 kHz 
1830-1850 kHz 

аматерска 
аматерска 

секундарна 
секундарна. 

1) 

3,5 MHz 3500-3800 kHz 3500-3800 kHz аматерска примарна 2) 3) 

7 MHz 7000-7100 kHz 7000-7100 kHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

3) 

10 MHz 10100-10150 kHz 10100-10150 kHz аматерска секундарна 3) 4) 

14 MHz 14000-14350 kHz 14000-14250 kHz 

14250-14350 kHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 

примарна 
примарна 
примарна 

3) 
3) 5) 

18 MHz 18068-18168 kHz 18068-18168 kHz аматерска 
аматерска сателитска 

секундарна 
секундарна 

3) 

21 MHz 21000-21450 kHz 21000-21450. kHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

3) 

24 MHz 24890-24990 kHz 24890-24990 kHz аматерска 
аматерска сателитска 

секундарна 
секундарна 3) 

28 MHz 28-29,7 MHz 28-29,7 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

144 MHz 144-146 MHz 144-146 MHz аматерска примарна 
аматерска сателитска примарна 3) 

432 MHz 432^438 MHz 432-438 MHz аматерска примарна 6) 7) 8) 

1,2 GHz 1240-1300 MHz 1240-1260 MHz 
1260-1300 MHz 

аматерска 
аматерска 

секундарна 
секундарна 

9) 
7) 10) 

2,3 GHz 2300-2450 MHz 2300-2450 MHz аматерска секундарна 7) 
3) 

И) 12) 1-

5 GHz 5650-5800 MHz 5650-5725 MHz 
5725-5800 MHz 

аматерска 
аматерска 

секундарна 
секундарна 

7) 
15) 

14) 
16) 

10 GHz 10000-10500 MHz 10000-10450 MHz 
10450-10500 MHz 

аматерска 
аматерска 
аматерска сателитска 

секундарна 
секундарна 
секундара - 

-
ОО

 
^Ј

 

24 GHz 24000-24250 MHz 24000-24050 MHz 

24050-24250 MHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 

примарна 
примарна 
секундарна 19) 

47 GHz 47000-47200 MHz 47000-47200 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

75 GHz 75500-81000 MHz 75500-76000 MHz аматерска примарна 
аматерска сателитска примарна 

76000-81000 MHz аматерска секундарна 
аматерска сателитска секундарна 20) 

142 GHz 142000-149000 MHz 142000-144000 MHz аматерска примарна 
аматерска сателитска примарна 

144000-149000 MHz аматерска секундарна 
аматерска сателитска секундарна 21) 

241 GHz 241000-250000 MHz 241000-248000 MHz аматерска секундарна 
аматерска сателитска секундарна 21) 

248000-250000 MHz аматерска примарна 
аматерска сателитска примарна 
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З А Б Е Л Е Ш К А : 

1. Фреквенцискиот подопсег 1810-1830 kHz, е наменет 
врз примарна основа, за фиксна служба и мобилна, освен 
за ваздухопловна мобилна служба. 

2. Фреквенцискцот опсег 3500-3800 kHz е наменет врз 
примарна основа, за фиксна служба, и за мобилна, освен за 
воздухопловна мобилна служба. 

3. Фреквенциите наменети за аматерска служба во 
фреквенциските опсези 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz, 
18 MHz, 21 MHz, 24 MHz и 144 MHz ги користат ^аматер-
ски станици во случај на природни катастрофи. 

4. Фреквенцискиот опсег 10100-10150 kHz е наменет 
врз примарна основа, за фиксна служба. 

5. Фреквенцискиот подопсег 14250-14350 kHz е наме-
нет, во некои земји врз примарна основа, и за фиксна 
служба. 

6. Фреквенцискиот опсег 432-438 MHz е наменет врз 
примарна основа, и за радиолокациска служба. 

7. Во фреквенциските подопсези 435-438 MHz, 
1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz и 5650-5670 MHz може да 
работи аматерска сателитска служба под услов да не пред-
извикува штетни пречки на другите служби. Користењето 
на подопсезите 1260-1270 MHz и 5650-5670 MHz во ама-
терската сателитска служба е ограничено на насоката Зем-
ја спрема космосот. 

8. Фреквенцискиот подопсег 433,05-434,79 MHz (цен-
трална фреквенција 433,92 MHz) е определен за индус-
триска, научна и медицинска примена. Службите што ра-
ботат во овој подопсег мораат да ги прифатат штетните 
пречки што можат да бидат предизвикани со овие приме-
ни. 

9. Фреквенцискиот подопсег 1240-1260 MHz е наме-
нет врз- примарна основа, и за радиолокациска служба и за 
радионавигациска сателитска служба (космос спрема Зем-
јата). t 

10. Фреквенцискиот подопсег 1260-1300 MHz е наме-
нет и за радиолокациска служба и за радионавигациска^ 
служба врз примарна основа. 

11. Фреквенцискиот подопсег 2300-2500 MHz е наме-
нет и за мобилна служба врз примарна основа. 

12. Фреквенцискиот опсег 2400-2500 MHz (централна 
фреквенција 2450 MHz) е определен за индустриска, науч-
на и медицинска примена. Службите што работат во овој 
опсег мораат да ги прифатат штетните пречки што можат 
да бидат кани со овие примени. 

13. Организациите и членовите на сојузот на радиоа-
материте што го користат фреквенцискиот подопсег 
2300-2450 MHz врз секундарна основа се должни да ја ко-
ординираат работата на своите радиостаници со матични-
те радиотелевизиските организации надлежни за терито-
ријата на која работат аматерските радиостаници. 

14. Фреквенцискиот подопсег 5650-5725 MHz е наме-
нет и за радиолокациска служба врз примарна основа и за 
службата на вселенски истражувања (далека вселена) врз 
секундарна основа. 

15. Фреквенцискиот подопсег 5725-5850 MHz е наме-
нет и за фиксна сателитска служба (Земја спрема вселена-
та) и за радиолокациска служба врз примарна основа. 

16. Фреквенцискиот подопсег 5830-5850 MHz е наме-
нет и за аматерска сателитска служба (вселена спрема Зем-
јата) врз секундарна основа. 

17. Фреквенцискиот подопсег 10000-10450 MHz е на-
менет. и за радиолокациска служба врз ,примарна основа. 

18. Фреквенцискиот подопсег 10450-10500 MHz е на-
менет и за радиолокациска служба врз примарна основа. 

19. Фреквенцискиот подопсег 24050-24250 MHz е на-
менет и за радиолокациска служба врз примарна основа и 
за службата на сателитско истражување на Земјата (актив-
но) врз секундарна основа. 

20. Фреквенцискиот подопсег 76000-81000 MHz е на-
менет и за радиолокациска служба врз примарна основа. 

21. Фреквенциските подопсези 144000-149000 MHz и 
241000-248000 MHz ceL наменети и за радиолокациска 
служба врз примарна основа. 

Член 6. 
Аматерските станици што ги користат фреквенциски-

те опсези од табела бр. 1 од став 2 на член 5 од овој пра-
вилник наменети на аматерска, односно на аматерска са-
телитска служба врз секундарна основа не смеат да пред-
извикуваат штетни пречки на станиците на Примарните 
служби и не можат да бидат заштитени од штетни пречки 
на станиците на примарните служби. 

Аматерските станици од став 1 на овој член можат да 
бидат заштитени од штетни пречки на станиците на иста 
или на друга секундарна служба. 

Член 7 
Аматерските станици можат да ги користат, на начи-

нот пропишан со овој правилник, сите видови на емисии, 
освен емисиите со пригушен бран чиешто користење е за-' 
брането. 

Видовите на емисии се означуваат според Југословен-
скиот стандард бр. JUS N. N6. 324. 

Модулацијата што се користи само во кратки пери-
оди или повремено не се означува посебно, ако при такво 
користење на модулацијата не се зголемува широчината 
на потребниот опсег. 

Во сите случаи за кои со одредбите на овој правилник 
е пропишано дека може да се користи фреквенција моду-
лација (ознаката за типот на модулацијата на главниот 
носител F) може да се користи и фазна модулација (озна-
ката за типот на модулацијата на главниот носител: G). 

а) Аматерски примопредавателни станици 

Член 8 
Аматерските примопредавателни станици можат, 

согласно со класата на аматерскиот оператор, да работат 
само во фреквенциски опсези, со видовите на емисии и со 
максималните врвни моќности на предаватели дадени во 
табелата бр. 2. 

фреквенциски 
опсег 

Табела бр. 2 

Назив на Фреквенциски Максимална врвна моќност (W) за 
аматерскиот подопсег (kHz) В в д ц а е м и с и ј а класа на аматерскиот оператор Забелешка 

1 2 3 4 5 

1,8 MHz 1810-1830 
1830-1850 

AIA 
AIA, ЈЗЕ 

75 
300 

3,5 MHz 
3500-3510 
3510-3600 

AIA,AIB 
AIA, A1B, J2B, FIB 

1500 
1500 

300 
300 300 

1) 
30 2) 
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Назив на Максимална врвна моќност (W) за 
аматерскиот 
фреквенции подопсег (kHz) Вид на емисија класа на аматерскиот оператор Забелешка 

опсег 
А ' В С F 

1 2 3 4 5 

3600-3775 A1 А, A1B, J2B, FIB, A2D 
НЗЕ, J3E, J3F, F3F, 1500 300 300 — 

3775-3800 J3E 1500 300 — — 1) 

7000-7040 A1A, A1B, J2B, FIB 1500 300 300 
7 MHz 7,040-7100 A1 А, A1B, J2B, FIB, 

НЗЕ, J3E, J3F, F3F 1500 300 300 — 

10 MHz 10100-10140 A1A 300 3) 4) 
10140-10150 A1A, A1B, J2B, FIB 300 — — — 3) 

14 MHz 14000-14100 A1 А, A1B, J2B, FIB 1500 300 4) 
14100-14350 A1 А, A1B, J2B, FIB H3E 

J3E, J3F, F3F, A2D 1500 300 — — 

18 MHz 18068-18110 A1 А, A1B, J2B, FIB 300 150 
18110-18168 A1 А, A1B, J2B, FIB, 

НЗЕ, J3E 300 150 — — 

21000-21100 A1A, A1B, J2B, FIB 1500 300 
21 MHz 21100-21150 A1 А, A1B, J2B, FIB 1500 300 300 30 2) 

21150-21450 A1A, A1B, J2B, FIB, H3E, 
2) 

J3E, J3F, F3F, A2D 1500 300 - -

24 MHz 24890-24930 A1 А, A1B, J2B, FIB 300 150 
24930-24990 A1 А, A1B, J2B, FIB 

-H3E, J3E 300 150 - ' -

28000-28200 A1A, A1B, J2B, FIB 1500 300 ... 
28200-29000 A1A, A1B, J2B, FIB 

НЗЕ, J3E, J3F, F3F, 
A3 Е, A2D, A2A 1500 300 - - 4) 

28 MHz 29000-29350 A1 А, A1B, J2B, FIB 
4) 

НЗЕ, J3E, J3F, F3F, A3 Е 1500 ' 300 - 30 5) 
29350-29700 A1A, A1B, J2B, FIB 

5) 

НЗЕ, J3E, J3F, F3F, A3 Е 1500 300 - - 6) 

Назив на 
аматерскиот 

фреквенциски 
опсег 

Фреквенциски 
подопсег (MHz) Вид на емисија 

Максимална врвна моќност (W) 
за класа на аматерскиот опера-

тор 

В D 

Забелешка 

1 2 3 4 5 

144,000-144,150 А1А, А1В 750 150 30 150 
. 144,150-144,500 A1 А, A1B, J3E 750 150 30 150 -

144,500-144,845 A1A, A1B, A1C, AID, 
A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3 С, 
A3 Е, 
J2B, J3E, J3F, FIB, F1C 

144 MHz FID, F2B, F2C, F2D, F3C, 
F3F, F3E 750 150 30 150 30 Ђ 8) 

144,845-144,9875 F1A за прием 9) 
8) 

144,9875-145,1875 F3E 30 30 30 30 30 10) 
145,1875-145,5875 F2B, F3E 30 30 30 30 30 П) 
145,5875-145,7875' F3E за прием 10) 
145,800-146,000 A1A, A1B, J3E 75 75 75 - 12) 

432,000-432,150 A1 А, A1B 750 150 30 150 
432 MHz 432,150-432,500 A1 А, A2A, J3E 750 150 30 150 -

432,500-432,800 A1 А, A1B, A1C, AID, 
A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3 С, 
A3 Е, 
J2B, J3E, J3F, FIB, F2B, 
F1C, FID, F2C, F2D, 
F3C, 
F3F, F3E, 750 150 30 150 30 7) 8) 
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Назив на 
аматерскиот 

фреквенциски 
опсег 

Фреквенциски 
подопсег (MHz) Вид на емисија 

Максимална врвна моќност (W) 
за класа на аматерскиот опера-

тор Забелешка 

В D 

1 2 3 4 ѕ 

432,800-432,9875 F1А за прием 9) 
432,9875-433,2375 F3E 30 30 30 30 30 13) 14) 
433,2375-433,3875 F2B, F3E 30 30 30 30 30 13) 

14) 

433,3875-433,5875 F3E 30 30 30 30 30 13) 15) 
433,5875-434,5875 A1 А, A1B, A1C, AID, 

13) 15) 

A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3C, 
A3 Е, 
J2B, J3E, J3F, FIB, F2B, 
F1C, FID, F2C, F2D, 
F3C, 
F3F, F3E, C3F 750 150 30 150 30 13) 434,5875-434,8375 F3E за прием 13) 14) 

434,000-438,000 A1 А, A1B, AID, A2B 
за прием 14) 

A2D, FID, F2D, J3E 75 75 75 12) 13) 

1240,00-1256,000 C3F 75 75 30 16) 
1,2 GHz 1256,000-1260,00 A1 А, A1B, A1C, AID, 

16) 
1,2 GHz 1256,000-1260,00 

A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3 С, 
A3 Е, 
A3F, J2B, J3E, J3F, FIB, 
F1C, FID, F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 75 30 16) 

1260,000-1270,000 A1 А, A1B, AID, A2B, 
16) 

1260,000-1270,000 
A2D, FID, F2D, J3E 75 75 75 12) 16) 

1270,000-1286,000 C3F 75 75 30 16) 
1286,000-1290,9875 A1 А, A1B, A1C, AID, 1286,000-1290,9875 

A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3 С, 
A3 Е, 
A3F, J2B, J3E, J3F, FIB, 
F1C, FID, F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 75 30 16) 

1290,9875-1291,4875 F3E 30 30 30 16) 17) 
1291,4875-1296,000 A1A, A1B, A1C, AID, 1291,4875-1296,000 

A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3C, 
A3 Е, 
A3F, J2B, J3E, J3F, FIB, 
F1C, FID, F2B, F2C, F2D, 

F3C, F3E, F3F 75 30 30 16) 
1296,000-1296,800 A1 A, AID, A2B, J3E, FIB 75 75 30 16) 
1296,800-1296,9875 F1A за прием 9) 

1296,9875-1297,4875 F3E за прием 17) 
1297,4875-1298,0125 F3E 30 30 30 16) 18) 
1298,0125-1300,000 А1А, A1B, A1C, AID, 

16) 18) 
1298,0125-1300,000 

A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3C, 
A3 Е, 
A3F, J2B, J3E, J3F, FIB, 
F1C, FID, F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 75 30 

2,3 GHz 2300-2450 A1A, A1B, A1C, AID, 2,3 GHz 
A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3 С, 
A3 Е, 
A3F, J2B, J3E, J3F, FIB, 
F1C, FID, F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, C3F 75 75 30 16) 

5650-5850 A1A, A1B, A1C, AID, 
A2A, 
A2B, A2C, A2D, A3 С, 
A3 Е, 

5 GHz A3F, J2B, J3E, J3F, FIB, 
F1C, FID, F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, C3F 30 30 30 16) 
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З А Б Е Л Е Ш К И : 
1) Овој фреквенциски подопсег е наменет исклучиво 

за интерконтинтентални (DX) радиоврски; 
2) Аматерските оператори од F класа можат да ги ко-

ристат аматерските станици во овој по^цопсег само за ви-
дот на емисиите А1А; 

3) Во овој опсег не е дозволено користење на видови-
те емисии ЈЗЕ освен по исклучок само за врски во вонред-
ни прилики. Во овој опсег исто така не е дозволено 
одржување на радиоврски во радиоаматерските натпрева-
рувања; 

4) Фреквенциските подопсези: 

10100 - 10140 kHz 
14000 - 14350 kHz 
28200 - 28300 kHz 

се наменети и за аматерските радиофар станици од свет-
ски карактер со тоа што подопсегот 28200-28300 kHz е на-
менет исклучиво за аматерски радиофар станици од свет-
ски карактер; 

5) аматерските оператори од F класа можат да ги ко-
ристат аматерските станици во овој подопсег само за ви-
довите емисии АЗЕ, НЗЕ и ЈЗЕ; 

6) Во овој подопсег фреквенциите 29400-29550 kHz се 
наменети исклучиво за симнувачки врски во аматерската 
сателитска служба; 

7) Во овој подопсег аматерските оператори од С кла-
са можат да ги користат аматерските станици само за ви-
довите емисии А1 А, A3 Е, Ј2В, ЈЗЕ, FIB, F2B и F3E; 

8) Во овој подопсег аматерските оператори од Е кла-
са можат да ги користат аматерските станици само за ви-
довите на емисии A3 Е, ЈЗЕ и F3E; 

9. Овие фреквенциски подопсези се наменети исклу-
чително за аматерските радиофар станици од југословен-
ски карактер и аматерските радиофар станици од локален 
карактер што се користат во согласност со техничките ус-
лови од о^ој правилник; 

10. Овој фреквенциски подопсег се користи за аматер-
ска репетиторска работа. Предавателните и приемните 
фреквенции на аматерските примопредавателни станици 
што се користат за таа работа се дадени во табелата бр. 3. 

Табела бр. 3 

Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Предавателна Приемна 

R0 145.000 “ 145.600 
R1 . 145.025 145.625 
R2 145.050 145.650 

Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Предавателна Приемна 

R3 145.075 145.675 
R4 145.100 145.700 
R5 145.125 145.725 
R6 145.150 145.750 
R7 145.175 145.775 

По исклучок, за аматерска репетиторска работа пре-
ку репетиторски станици пуштени во работа пред влегува-
њето во сила на овој правилник може да се користи и при-
емната фреквенција 145.800 MHz, односно предавателната 
фреквенција 145.200 MHz. 

П. Овој фреквенциски подопсег се користи за сим-
плексна работа на фреквенциите дадени во табелата бр. 4. 

Табела бр. 4 

Ознака на каналот Фреквенција, во MHz 

Ѕ8 145.200 
Ѕ9 145.225 
Ѕ10 145.250 
Ѕ11 145.275 
Ѕ12 145.300 
Ѕ13 145.325 
Ѕ14 1 145.350 
Ѕ15 145.375 
Ѕ16 145.400 
Ѕ17 145.425 
Ѕ18 145.450 
Ѕ19 145.475 
Ѕ20 145.500 
Ѕ21 145.525 
Ѕ22 145.550 
Ѕ23 145.575 

Каналот Ѕ20 го користат мобилните станици за пови-
кување. 

12. Овој фреквенциски подопсег е наменет исклучи-
телно за аматерска сателитска служба. 

13. Во овој фреквенциски подопсег можат да се кори-
стат системите на телевизија со висока дефиниција (ама-
терски телевизии) со вид на емисии C3F, под услов такви-
те емисии да не предизвикуваат штетни пречки на други 
радиостаници и радиослужби. 

14. Овој фреквенциски подопсег се користи за аматер-
ска репетиторска работа. Предавателните и приемните 
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фреквенции на аматерските примопредавателни станици 
што се користат за таа работа се дадени во табелата бр. 5 

Табела бр. 5 

Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Предавателна Приемна 

RU0 433.000 434.600 
RU1 433.025 434.625 
RU2 433.050 434.650 
RU3 433.075 434.675 
RU4 433.100 434.700 
RU5 433.125 434.725 
RU6 433.150 434.750 
RU7 433.175 434.775 
RU8 433.200 434.800 
RU9 433.225 434.825 

15. Овој фреквенциски подопсег се користи за сим-
плексна работа на фреквенциите дадени во табелата бр. 6. 

Табела бр. 6 

Ознака на каналот Фреквенција, во MHz 

SU16 433.400 
SU17 433.425 
SU18 433.450 
SU19 433.475 
SU20 433.500 
SU21 433.525 
SU22 433.550 
SU23 433.575 

16. Со оглед на високиот интензитет на радиофрек-
венциските зрачења во подрачјето на зрачењето во кое 
имаат пристап луѓе, густината на моќноста мора да се ог-
раничи на вредноста од 10 W/m2/sr. 

17. Овој фреквенциски подопсег се користи за аматер-
ска репетиторска работа. Предавателните и приемните 
фреквенции на аматерските примопредавателни станици 
што се користат за таа работа се дадени во табелата бр. 7. 

Табела бр. 7 

Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Предавателна Приемна 

RM0 1291,000 1297,000 
RM1 ' 1291,025 1297,025 
RM2 1291,050 1297,050 
RM3 1291,075 1297,075 
RM4 1291,100 1297,100 
RM5 1291,125 1297,125 
RM6 1291,150 1297,150 
RM7 1291,175 1297,175 
RM8 1291,200 1297,200 
RM9 1291,225 1297,225 
RM10 1291,250 1297,250 
RM11 1291,275 1297,275 
RM12 1291,300 1297,300 
RM13 1291,325 1297,325 
RM14 1291,350 1297,350 
RM15 1291,375 1297,375 . 
RM16 1291,400 1297,400 
RM17 1291,425 1297,425 
RM18 1291,450 1297,450 
RM19 1291,475 1297,475 

18. Овој фреквенциски подопсег се користи за сим-
плексна работа на фреквенциите дадени во табелата бр. 8. 

Табела бр. 8 

Ознака на каналот Фреквенција, во MHz 

ЅМ20 1297,500 
ЅМ21 1297,525 
ЅМ22 1297,550 
ЅМ23 1297,575 
ЅМ24 1297,600 
ЅМ25 1297,625 
ЅМ26 1297,650 
ЅМ27 1297,675 
ЅМ28 1297,700 
ЅМ29 1297,725 
ЅМЗО 1297,750 
ЅМ31 1297,775 
ЅМ32 1297,800 
ЅМЗЗ 1297,825 
ЅМ34 1297,850 
ЅМ35 1297,875 
ЅМ36 1297,900 
ЅМ37 1297,925 
ЅМ38 1297,950 
ЅМ39 1297,975 
ЅМ40 1297,000 

19. Фреквенцискиот подопсег 10368,845-10386,900 
MHz е наменет исклучително за аматерски радиофар ста-
ници од југословенски карактер и аматерски радиофар 
станици од локален карактер што се користат врз основа 
на техничките услови од овој правилник. 

б) Аматерски репетиторски станици 

Член 9 
Аматерските репетиторски станици можат да рабо-

тат само на определени фреквенции внатре во фреквенци-
ските подопсеци 144-9875-145,8 MHz, 432,9875-434,8375 
MHz и 1290,9875-1297,4875 MHz. 

Приемните и предавателните фреквенции на аматер-
ските репетиторски станици што работат во фреквенци-
скиот подопсег 144,9875-145,8 MHz се дадени во табелата 
бр. 9. 

Табела бр. 9 

Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Приемна Предавателна 

R0 145,000 145,600 
R1 145,025 145,625 
R2 145,050 145,650 
R3 145,075 145,675 
R4 145,100 145,700 
R5 145,125 145,725 
R6 145,150 145,750 
R7 145,175 145,775 

Приемните и предавателните фреквенции на аматер-
ските репетиторски станици што работат во фреквенци-
скиот подопсег 432,9875-434,8375 MHz се дадени во табе-
тата бр. 10. 

Табела бр. 10 

Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Приемна Предавателна 

RU0 433,000 434,600 
RU1 433,025 434,625 
RU2 433,050 434,650 
RU3 433,075 434,675 
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Ознака на Фреквенција, во MHz 
каналот Приемна Предавателна 

RU4 ' 433,100 434,700 
RU5 433,125 434,725 
RU6 433,150 434,750 
RU7 433,175 . 434,775 
RU8 433,200 434,800 
RU9 ' 433,225 434,825 

Приемните и предавателните фреквенции на аматер-
ските репетиторски станици што работат во фреквенци-
скиот подопсег1290,9875 - 1297,4875 MHz се дадени во та-
белата бр. 11. 

Табела бр. 11 

Ознака Фреквенција, во MHz 
на каналот Приемна Предавателна 

RM0 1291,000 1297,000 
RM1 1291,025 1297,025 
RM2 1291,050 1297,050 
RM3 1291,075 1297,075 
RM4 1291,100 1297,100 
RM5 1291,125 1297,125 
RM6 ' 1291,150 1297,150 
RM7 1291,175 1297,175 
RM8 1291,200 1297,200 
RM9 1291,225 1297,225 
RM10 1291,250 1297,250 
RM11 1291,275 1297,275 
RM12 1291,300 1297,300 
RM13 1291,325 1297,325 
RM14 1291,350 1297,350 
RM15 1291,375 1297,375 
RM16 1291,400 1297,400 
RM17 1291,425 1297,425 
RM18 1291,450 1297,450 
RM19 1291,475 1297,475 

Член 10 
Аматерските репетиторски станици со користат за 

емисиите од видот F3E. 
Девијацијата на фреквенцијата на предавателите на 

аматерските репетиторски станици не смее да биде пого-
лема од ± 5 kHz. 

Член 11 
Ефективната зрачена моќност не смее да биде поголе-

ма од: 
1) 10W - за аматерски репетиторски станици за при-

марно покривање; 
2) 5W - за аматерски репетиторски станици за секун-

дарно покривање; 
3) 1W - за аматерски репетиторски станици за локал-

но покривање и за аматерски репетиторски станици за 
привремено покривање. 

Член 12 
Меѓусебно поврзување на аматерски репетиторски 

станици и преследување на аматерски радиоврски меѓу 
тие станици не е дозволено. 

в) Аматерски радиофар станици 

Член 13 
Аматерските радиофар станици можат да работат са-

мо во фреквенциските подопсези и со видовите емисии да-
дени во табелата бр. 12. 

Табела бр. 12 

Фреквенциски Аматерска радиофар Вид на 
подопсег станица емисијата 

10100 - 10140 kHz од светски карактер А2А,А1А 
14000 - 14100 kHz од светски карактер А2А,А1А 
28,200 - 28,300 MHz од светски карактер А2А,А1А 
144,845-144,990 MHz од југословенски ка- F1A 

рактер 
F1A 
F1A 

од локален карактер F1A 
F1A 

432,800-432,990 MHz од југословенски ка- F1A 
рактер 

F1A од локален карактер F1A 
1296,800-1296,900 од југословенски ка- F1A 
MHz рактер 

F1A 
10368,845-10386,900 

од локален карактер F1A 
10368,845-10386,900 од југословенски ка- F2A 
MHz рактер 

F2A од локален карактер F2A 

Член 14 
Ефективната зрачена моќност не смее да биде поголе-

ма од: 
1) 50W - за аматерски радиофар станици од светски 

карактер; 
2) .10W - за аматерски радиофар станици од југосло-

венски карактер; 
3) 1W - за аматерски радиофар станици од локален 

карактер. 

г) Аматерски приемни ,станици 
Член 15 

Аматерските приемни станици работат на сите фрек-
венциски опсези и со сите видови емисии определени во 
член 8 од овој правилник. 

д) Аматерски предавателни станици за радиогониометри-
рање 

Член 16 “ 
Аматерските предавателни станици за радиогони-

ометрирање работат само во фреквенциските подопсези и 
со видовите емисии дадени во табелата бр. 13. 

Табела бр. 13 

Фреквенциски опсег Вид на емисијата 

1830 - 1850 kHz AIA 
3510 -3600 kHz AIA 
28300-29000 kHz AIA 
144,500 - 144,845 MHz A2A, F2A 
432,500 - 432,500 mHz A2A, F2A 

Член 17 
Ефективната зрачена моќност не смее да биде поголе-

ма од: 
1) 5W - за аматерски предавателни станици за ради-

огониометрирање што работат во фреквенциските подоп-
сези 1830-1850 kHz , 3510-3600 kHz и 28300-29000 kHz ; 

2) 10W - за аматерски предавателни станици за ради-
огониометрирање што работат во фреквенциските подоп-
сези 144,500-144,845 MHz и 432,500-432,800 MHz. 

2. Стабилност на предавателните фреквенции, нивоа на мо-
ќностите на споредните емисии и широчина на опсезите на 

емисиите на аматерските станици 

Член 18 
Предавателните фреквенции на аматерските станици 

мораат да бидат стабилни толку колку што тоа го овоз-
можува состојбата на техничкиот развој за такви видови 
станици. 



Страна 1568 - Број 59 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .8 ноември 1985 

Предавателните фреквенции на аматерските станици 
не смеат да ги преминат границите на фреквенциските оп-
сези наменети на аматерската служба, односно на аматер-
ската сателитска служба. 

Член 19 
Средната моќност на секоја споредна компонента со 

која предавателот го напојува антенскиот вод мора да би-
де: 

1) за аматерски станици што работат во фреквенци-
ски опсези под 30 MHz: 

- најмалку 40 dB под средната моќност - за предава-
тели со средна моќност до 500 W; 

- помала или еднаква на 50 mW - за предаватели со 
средна моќност над 500 W; 

2) за аматерски станици што работат во фреквенци-
ски опсези помеѓу 30 MHz и 960 MHz: 

- најмалку 40 dB под средната моќност - за предава-
тели со средна моќност помала од 0,25 W; 

- помала или еднаква на 25 p,W - за предаватели со 
средна моќност од 0,25 W до 25 W; 

- најмалку 60 dB под средната моќност - за предава-
тели со средна моќност поголема од 25 W; 

3) за аматерски станици што работат во фреквенци-
ски опсези помеѓу 960 MHz и 17,7 GHz: 

- помала или еднаква на 100 p,W - за предаватели со 
средна моќност помала од 10 W; 

- најмалку 50 dB под средната моќност - за предава-
тели со средна моќност поголема од 10 W. 

Член 20 
Широчините на опсезите на емисиите на аматерските 

станици мораат да се одржуваат на најмалите вредности 
што ги овозможува состојбата на техничкиот развој за 
такви видови станици. 

3. Локации и време за работа на аматерските станици 

Член 21 
Аматерските примопредавателни станици се кори-

стат од фиксни локации, за време на движење и за време 
на задржување на точки кои не се однапред определени. 

Аматерските приемни станици се користат од фиксни 
локации, за време на движење и за време на задржување на 
точки кои не се однапред определени. 

Аматерските предавателни станици за радиогони-
ометрирање се користат за време на задржувале точки 
што не се на однапред определени. 

Аматерските репетиторски станици се користат од 
фиксни локации, а аматерските репетиторски станици за( 
привремено покривање се користат и за време на здржува-
ње на точки што не се однапред определени. 

Аматерските радиофар станици се'користат од фик-
сни локации, а аматерските радиофар станици од локален 
карактер се користат и за време на задржување на точки 
што не се однапред определени. 

Член 22 
Аматерските станици во текот на дваесет и четири 

часа работат повремено (време на работа: нх) 

4. Идентификација на емисиите на аматерските станици 

Член 23 
Сите емисии на аматерските станици мораат да се 

идентификуваат со повикувачки знаци. 
Емисиите на аматерските репетиторски станици и на 

аматерските радиофар станици се идентификуваат со по-
времено автоматско емитување на повикувачките знаци. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, еми-
сиите на аматерските предавателни радиогониометриски 
станици, аматерските репетиторски станици за привреме-
но покривање и аматерските радиофар станици од лока-
лен карактер, како и емисиите заради технички истражува-
ња во аматерските вселенски радиоврски не мораат да се 
индентификуваат. 

Член 24 
Повикувачките знаци со кои се идентификуваат еми-

сиите на аматерските станици се состојат од следните де-
лови: 

1) две букви или една бројка и една буква; 
2) една бројка (О, 1, 2,...9); 
3) една, две или три букви. 
Делот од повикувачкиот знак од точка 1 став 1 од 

овој член го сочинуваат буквите УТ, YU или YZ или број-
ката и буквата 4N, со што се означува припадноста на 
аматерската станица на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Во делот од повикувачкиот знак од точка 2 став 1 од 
овој член бројката се однесува на републиката или на ав-
тономната покраина или на посебни означувања, според 
табелата бр. 14. 

Табела бр. 14 

Бројка Се однесува на 

0 посебни означувања на емисии на аматерски 
станици на организации на сојузот на радио-
-аматерите 

1 територијата на СР Србија надвор од терито-
риите на САП 
СР Хрватска 
СР Словенија 
СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Црна Гора 
САП Војводина 

8 САП Косово 
9 пригодни повремени означувања на емисии 

на аматерски станици на организации на со-
јузот на радио-аматерите 

Делот од повикувачкиот знак од точка 3 став 1 од 
овој член ги сочинуваат буквите на меѓународната латин-
ска абецеда, при што акцентираните букви не смеат да се 
користат. 

Во делот од повикувачкиот знак од точка 3 став 1 од 
овој член не смеат да се употребуваат комбинации на бук-
ви кри, поради сличност со сигналите за несреќа, безбед-
ност, тревога или итност, би можеле да внесат забуна. 

Член 25 
На ист аматерски фреквенциски опсег не смеат во ис-

то време да се користат повеќе аматерски станици чиишто 
емисии се идентификуваат со ист повикувачки знак. 

а) Идентификација на емисиите на аматерските приемно-
предавателни станици 

Член 26 
Емисиите на аматерските приемнопредавателни ста-

ници мораат да се идентификуваат со повикувачки знаци 
од редиците дадени во табелата бр. 15. 

Табела бр. 15 

Редица на 
повикувачки 
знаци 

Се користи за идентификаци-
ја на емисиите на аматерски-

те примо-предавателни 
станици 

Забе-
лешка 

1 2 3 

YT1A-YT8Z 

YT9A-YT0Z 

YT1AA-YT8ZZ 

YT9AA-YT0ZZ 

YT1AAA-YT8ZZZ 

YT9AAA-YT0ZZZ 

На организациите на сојузот 
на радиоаматерите 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 
од А и В разред 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 
од Е класа 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Редица на 
повикувачки 
знаци 

Се користи за идентификаци-
ја на емисиите на аматерски-

те примо-предавателни 
станици 

1 

YU1A-YU8Z 

YU9A-YU0Z 

YU1AA-YU8ZZ 

YU9AA-YU9ZZ 

YU1AAA-YU8MZZ 

YU1N AA-YU8ZZZ 
YU9AAA-YU0ZZZ 

YZ1A-YZ8Z 

YZ9A-YZ0Z 

YZ1AA-YZ8ZZ 

YZ9AA-YZ0ZZ 

YZ1AAA-YZ8ZZZ 

YZ9AAA-YZ0ZZZ 

4N1A-4N8Z 

4N9A-4N0Z 

4N1AA-4N8ZZ 

4N9AA-4N0ZZ 

4N1 AAA-4N8TZZ2) 

4N9AAA-4N0ZZZ 

На организации на сојузот 
на радиоаматерите 
На Сојузот на радио-амате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 
од А и В класа 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На организациите на сојузот 
на радиоаматерите 
(Резерва)1) 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На организациите на сојузот 
на радиоаматерите 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 
од А и В класа 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 
од D класа 
На сојузот на радиоаматери-
те 
На организациите на сојузот 
на радиоаматерите 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 

ѕ од А и В класа 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 
На аматерските оператори 
од F класа 
На Сојузот на радиоамате-
рите на Југославија 

Член 29 
Емисија на аматерска станица на југословенски брод 

што се наоѓа надвор од крајбрежното море на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија се идентифику-
ва со повикувачки знак на кој му се додава суфикс кој се 
состои: 

- за радиотелеѓрафија: од дробна црта (/) и од букви-
те „ММ“; 

- за радиотелефонија: од зборовите ,,maritime mobi-
le". , 
б) Идентификација на емисии на аматерски репетиторски 

станици 

Член 30 
Аматерска репетиторска станица мора по истекот на 

од 3 до 10 секунди, од моментот на исчезнувањето на си-
гналот на влезот на приемникот, да го емитува повикувач-
киот знак, со помош на меѓународниот Морзеов код, со 
брзина на телеграфирањето од околу 50 карактери во ми-
нута. 

Член 31 
Емисиите на аматерските репетиторски станици мо-

раат да се идентификуваат со повикувачки знаци од реди-
ците дадени во табела бр. 16. 

Табела бр. 16 

Редица на повикувач-
ки знаци 

Се користи за идентификување 
на емисии 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
1) Клупските аматерски станици чиишто емисии се 

идентификуваат со повикувачки з,наци од оваа редица 
можат да го задржат тој начин на идентификација. 

2) Редицата знаци 4N1UAA-4N8ZZZ не се користи за 
идентификација на емисиите на аматерските приемно-
-предавателни станици. 

Член 27 
Повикувачкиот знак задолжително се емитува на по-

четокот и на крајот на секоја аматерска радиоврска. 
Како почеток и крај на аматерска радиоврска, во 

смисла на одредбата од став 1 на овој член, се смета исто 
така почетокот и крајот на низа кратки аматерски радио-
врски помеѓу исти аматерски станици. 

За време на подолги аматерски радиоврски повику-
вачкиот знак задолжително се испраќа секои десет мину-
ти. 

Повикувачкиот знак се емитува секогаш кога се мену-
ва фреквен,цијата. 

Член 28 
Кога повикувачкиот знак се изговара (во радиотеле-

фонијата), буквите од кои се состои повикувачкиот знак 
можат да се потврдат со изговарање на зборови чија по-
четна буква е иста како буквата на повикувачкиот знак 
(сричање). 

За сричање се користат зборовите наведени во прило-
гот број 1, што е отпечатен кон овој правилник и претста-
вува негов составен дел. 

Кога повикувачкиот знак се испраќа со сигнали на те-
левизија со висока дефиниција (аматерска телевизија) сиг-
налот на повикувачкиот знак се дотерува во центарот на 
опсегот на видео сигналот. 

4N1UAA-4N8UZZ 

4N1VAA-4N8 VZZ 

4N1WAA-4N8 WZZ 

4N1X AA-4N8XZZ 

4N1YAA-4N8 YAA 

На аматерски репетиторски ста-
ници за примарно покривање 
што работат во фреквенциски 
опсези 432,9875-434,8375 MHz и 
1290,9875-1297,4875 MHz 
На аматерски репетиторски ста-
ници за примарно покривање 
што работат во фреквенциски 
опсег 144,9875-145,8 MHz 
На аматерски репетиторски ста-
ници за секундарно покривање 
На аматерски рептиторски ста-
ници за привремено покривање 
На аматерски репетиторски ста-
ници за локално покривање 

в) Идентификација на емисии на аматерски радиофар 
станици ' 

Член 32 
Аматерска радиофар станица, заради идентификаци-

ја, мора да емитува со помош на меѓународниот Морзеов 
код, со брзина на телеграфирањето од околу 50 карактери 
во минута, повикувачки знак и податоци за локацијата на 
таа аматерска радиофар станица во погодна форма. 

Аматерската радиофар станица по емитувањето на 
повикувачиот знак и на податоците за локацијата врз ос-
нова на одредбата на став 1 од овој член емитува непреки-
ден сигнал во траење од околу 120 ѕ. 

Член 33 
Емисиите на аматерските радиофар станици мораат 

да се идентификуваат со повикувачки знаци од редицата: 

4N1ZAA-4N8ZZZ 

г) Идентификација на емисии на аматерски предавателни 
станици за радиогониометрирање 

Член 34 
Емисиите на аматерските предавателни станици за 

радиогониометрирање, во согласност со одредбата на 
став 3, од член 23 на овој правилник не се идентификуваат 
со повикувачки знак. 
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Емисиите на. аматерските предавателни станици за 
радиогониометрирање се идентификуваат со карактерис-
тичен сигнал што се емитува со помош на меѓународ,ниот 
Морзеов код со брзина на телеграфирањето од 10 до 60 ка-
рактери во минута и кој се состои од една буква или една 
од следните групи букви или од групи букви и бројки, и 
тоа: Т, МОЕ, MOI, МОЅ, МОИ, М05. 

5. Дневник на аматерска станица 

Член 35 
Податоците што се однесуваат на аматерските ради-

оврски на секоја аматерска станица се запишуваат во 
дневникот на аматерската станица. 

Дневникот на аматерската станица се води на начин 
кој обезбедува траен запис. 

Член 36 
Податоци што задолжително се запишуваат во днев-

никот на аматерската станица се: 
1) ден, месец и година на остварената аматерска ра-

диоврска; 
2) време на почетокот на аматерската радиоврска, а 

при подолги емитувања време на почетокот и време на за-
вршувањето на емитувањето; 

3) повикувачки знак со кој е идентификувана емисија-
та на коресподентната аматерска станица; 

4) назив на користениот аматерски фреквенциски оп-
сег; 

5) вид на емисијата; 
6) потпис на аматерскиот оператор. 
Денот и месецот од став 1 точка 1 на овој член се за-

пишуваат секогаш како група од четири арапски бројки. 
Времето од став 1 точка 2 на овој член се изразува ка-

ко координирано универзално време (UTC), а се запишува 
секогаш како група од четири арапски бројки што озна-
чуваат часови и минути (0000-2359). 

Податоците наведени во став 1 точ. 1, 4, 5 и 6 од овој 
член не е задолжително одново да се запишуваат доколку 
се исти како во претходно запишување. 

Покрај податоците наведени во став 1 на овој член, 
во дневникот за работата можат да се запишуваат и пода-
тоци за квалитетот на сигналите и за квалитетот за прие-
мот, локацијата на аматерската станица чија емисија е 
примана, името на операторот на коресподентната стани-
ца, видот и интензитетот на пречките и др. 

Член 37 
Дневникот на аматерската станица се чува најмалку 

три години од денот на внесувањето на последното запи-
шување. 

6. Технички мерки за отстранување на пречка 

Член 38 
Аматерските станици со својата работа не смеат да 

создаваат штетни пречки во приемот на други видови ра-
диостаници што работат во согласност со соодветните 
прописи. 

Носителот на правото на користење на аматерска 
станица е должен да преземе потребни технички мерки за-
ради отстранување на пречките. 

Ако со техничките мерки од став 2 на овој член не е 
можно во целост да се отстрани штетната пречка, услови-
те за користење на аматерската станица мораат да се при-
способат така што причините за штетната пречка да се од-
бранат или аматерската станица мора да престане со ра-
бота. 

Член 39 
Заради намалување на можностите за штетни пречки, 

испитување, дотерување и мерење на предавателот на 
аматерската станица мора да се врши на вештачко опто-
варување кое не зрачи. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Аматерските репетиторски станици пуштени во рабо-

та пред влегувањето во сила на овој правилник можат, до 
својата амортизација, да работат по исклучок од одредба-
та на став 2 член 9 од овој правилник на приемна фреквен-
ција 145,200 MHz односно предавателна фреквенција 
145,800 MHz. 

Член 41 
Идентификацијата на емисиите на аматерските ста-

ници ќе се усогласи со одредбите на чл. 26, 31 и 33 на овој 
правилник во рок од две години. 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за аматерските радиос-
таници и за условите за нивно користење („Слжбен лист 
на СФРЈ“, бр. 16/75 и 46/79). 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 08-601/17 

2 јули 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за ради-

оврска 
др Драшко Марин, с. р. 

Прилог бр. 1 
1) Југословенска таблица на сричување 

Буква Збор Буква Збор Број- Збор 
ка 

А Авала С Ќуприја 1 Единица 
В Белград С Чачак 2 Два 
С Цетиње D^ Ѓаково 3 Три 
D Дрвар DZ Џамија 4 Четири 
Е Европа LJ Љубљана 5 Петица 
F Фоча NJ Његош 6 Шест 
G -Горица Ѕ Шибеник 7 Седум 
Н Херој 2 Жабљак 8 Осум 
I Петра 9 Девет 
Ј Јадран 0 Нула 
К Косово 
L Лика 
М Мостар 
N Ниш 
О Осиек 
Р Пирот 
Q Кворум 
R Рума 
Ѕ Скопје 
Т Тетово 
и Ужице 
V Ваљево 
W Дупло ве 
X Ике 
Y Ипсилон 
Z Загреб 

2) Меѓународна таблица на сричување 

Буква Збор Изговор^) 

А Alpha AL FAH Алфа 
В Bravo BRAH VOH Бравоу 
С Charlie SHAR LEE ИЛИ Чарли 

CHARXEE 
D Delta DELL ТАН Делта 
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Буква Збор Изговор^) 

Е Echo ECKOH Еко 
F Foxtrot FOKSTROT Фокстрот 
G Golf GOLF Голф 
Н Hotel НОН TELL Хоутел 
I India IN DEE AH Индиа 
Ј Juliet JEW LEE Е I T Џулиет 
К Kilo KEY LOH Килоу 
L Lima LEE МАН Лима 
М Mike MIKE Мајк 
N November NO VEM BER Новембер 
О Oscar OSS САН Оска 
Р Papa PAH PAH Папа 
Q Quebec КЕН BECK Квебек 
R Romeo ROW ME OH Ромиоу 
Ѕ Sierra SEE AIR RAH Сијера 
Т Tango TANG GO Танго 
и Uniform YOU NEE FORM Јуниформ 

или OO NEE FORM 
V Victor VIК ЈАН Викта 
W Whiskey WISS KEY Виски 
X X-Ray ECKS RAY Ексреј 
Y Yankee YANG KEY Јенки 
Z Zulu ZOO LOO Зулу 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на тек-
стил во здравството што ќе се произведе односно увезе од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-2065/1 
11 април 1985 година 

Белград . 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

\кцентирани слогови се подвлечени 

748. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

Бројка 
или Коден збор 
знак 

Изговор^ 

0 Nadazero NAH-DAH-ZAY-ROH 
1 Unaone OO-NAH-WUN 
2 Bissotwo BEES-SOH-TOO 
3 Terrahthree T A Y-RAH -TREE 
4 Kartefour KAR-TAY-EOWER 
5 Pantafive PAN-TAH-FIVE 
6 Soxisix SOK-SEE-SIX 
7 Setteseven SAY-TAY-SEVEN 
8 Oktoeight OK-TOH-AIT 

Novenine NO-VA Y-NINER 9 
Деци-
мална 
запир-Decimal 
ка 
Точка Стоп 

НА-ДА-ЗИ-РО 
У-НА-УАН 
БИ-СО-ТУ 
ТЕ-РА-ТРИ 
КАР-ТЕ-ФОУР 
ПАН-ТА-ФАИФ 
СОК-СИ-СИКС 
СЕ-ТЕ-СЕВЕН 
ОК-ТО-ЕИТ 
НО-ВЕ-НАИНЕР 

DAY-SEE-MAL 

СТОП 

ДЕИ-СИ-МАЛ 

СТОП 

џ Секој слог треба еднакво да се нагласи 

747. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕКСТИЛ ВО 

ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за текстил во здравството, што го има следниот 
назив и ознака: 

Текстил во здравството. Ткаенини и 
плетива за работна заштитна облека во 
здравството и облека за болни. Технички 
услови. Измени JUS F. С2. 701/1 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ПАСТА ЗА ЗАБИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Козметички производи. Паста за заби JUS Н. Н4. 020 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
козметички производи („Службен лист^ на СФРЈ“, бр. 
8/64). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 07-4522/1 

24 септември 1985 година \ 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

749. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОЛАРИЗИ-
РАНИ АЛУМИНИУМСКИ ЕЛЕКТРОЛИТСКИ КОН-
ДЕНЗАТОРИ СО ТЕЧЕН ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ОПШТА 

УПОТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за поларизирани алуминиумски електролитски 
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кондезатори со течен електролит за општа употреба што 
го има следниот назив и ознака: 

Електроника и телекомуникации. 
Поларизирани алуминиумон електро-
литски кондензатори со течен електролит 
за општа употреба од 6,3 V до 100 V, со ак-
сијални приклучоци. Климатски катего-
рии 40/085/56 JUSN.R2.521 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пола-
ризирани алуминиумски електролитски кондензатори со 
течен електролит за општа употреба кој се произведува, 
односно увезува од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4477/1 
23 септември 1985 година 

Белград , 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

750. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НИКЕЛ-

-КАДМИУМСКИ АКУМУЛАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за никел-кадмиумски акумулатори што го има 
следниот назив и ознака: 

Никел-кадмиумски акумулатори. От-
ворени призматични акумулатори. Тех-
нички услови и методи на испитување — JUS N. Ј5. 033 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 1 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на никел-
-кадмиумски акумулатори што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-4634/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

751. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ 

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за цврсти минерални горива што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Цврсти минерални горива. Мето-
ди на испитување. Определување на топ-
ливоста на пепел JUS В. Н8. 325 

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на коксен тип на јаг-
лен по методата на Греј-Кинг JUS В. Н8. 331 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост а ќе се применуваат на 
цврсти минерални горива што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што 
имаат следни називи и ознаки: 

1) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на топивоста на пе-
пел JUS В. Н8. 325 

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на коксен тип на јаг-
лен по методата на Греј-Кинг JUS В. Н8. 331 
донесени со Решението за југословенските стандарди во 
областа на испитувањето на јагленот и коксот („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 33/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4633/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

752. ' 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод зѓ. стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГУРНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за сигурност што го има следниот назив и озна-
ка: 
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Сигурност. Основни термини и дефи-
ниции JUS А. А2. 005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за електронски уреди и нивни составни делови 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4645/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашик Драгоевиќ, с. р. 

753. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРО-
ВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИ-
ВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) 
И НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД 

ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. За да се спречи во Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија внесување на заразните болести ли-
гавка и шап, се забранува увоз од Република Италија и тоа 
од областа Тоскана и провинцијата Верена (областа Ве не-
то) во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и провоз преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на следните пратки: 

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи); 
2) производи, суровини и отпадоци од чапункари, ос-

вен термички обработени конзерви месо и сурови кожи со-
лени со морска сол и третирани со калцинирана сода, ако 
така обработените кожи биле легурувани најмалку 30 дена 
пред натоварот во местото на потеклото, и ако во општи-
ната на потеклото на кожите и во соседните општини не-
мало лигавка и шап. 

2. По исклучок од одредбите на точка 1 на оваа на-
редба од Република , Италија во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија можат да се увезуваат и пре-
везуваат преку територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија пратки на живи чапункари 
(говеда, овци, кози и свињи), производи, суровини и отпа-
доци од чапункари, под услов наведените пратки да се по 
потекло од провинциите во кои во последните три месеци 
не бил установен ниту еден случај на лигавка и шап, како 
и месо од чапункари заклани пред ! ноември 1984 година. 

3. На граничните премини кон Република Италија за-
должитела е дезинфекција на сите превозни средства ко-
ристени за превоз на животни, производи, суровини и от-

падоци од животинско потекло, што се враќаат празни од 
Република Италија во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и за пре-
воз преку територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, 
кози и свињи) и на производи и суровини по потекло од 
тие животни од Република Италија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/85, 12/85, 31/85 и 47/85). 

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6471/1 
28 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

д-р Милорад Станоевиќ, с. р. 

754. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 на Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со 
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и за заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/84, 21/85 и 52/85), Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и за заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85, 
40/85 и 57/85), и точка 7 од Одлуката за критериумите за 
замена на кредитите од примарната емисија за селективни 
намени по п^т на монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-

тарно-кредитната политика во 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 12/85, 15/85, 25/85, 32/85, 45/85 и 
57/85), во точка 16 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на оваа точка, примарната 
емисија за монетизација на вложувањата на организации-
те на здружен труд во производството и подготовката на 
автомобили по посебна програма за извоз во САД, банки-
те можат до крајот на 1985 година да ја користат во висо-
чина до 60% под услов тоа производство и подготовка да 
се врши за извозот чијшто рок на наплата е договорен во 
рокот до 20 дена, односно во висина до 50% под услов на-
платата на таквиот извоз да е договорена во рок до 30 де-
на." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
2. Во точката 25 во став 2 по зборовите: „за залихи“, 

се додаваат зборовите: „пченка, оризова арпа, односно 
ориз,". 

3. Во точка 29 во ставот 3 по зборовите: „за резерви“, 
се додаваат зборовите: „на пченка,". 

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

О. бр. 102 
1 ноември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 
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755. 
Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 
4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и заедничките основи на кредит-
ната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ'', 
бр. 71/84,21/85 и 52/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
U ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ 
НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИ-
ТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-

ката на порастот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 
31 декември 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/85), во точката 4 потточка 1 процентот: „60%" се заме-
нува со процентот: „70%". / 

2. Во точката 5 по зборовите: „деривати“ на двете 
места се става запирка и се додаваат зборовите: „приро-
ден гас“. 

3. Во точката 8 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Банките што даваат пласмани за откуп на пченка од 
родот за 1985 година заради формирање на стоковни ре-
зерви, можат својата нето домашна актива и вкупните ди-
нарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во 
точката 2 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, за износот до 
80% од дадените пласмани за оваа намена на организации-
те на здружен труд односно на другите општествени прав-
ни лица кај кои се формираат тие резерви." 

4. Оваа одлука влегува во сила нapeдниof ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 103 
31 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

740. Закон за Интересовната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојуз-
ните органи 1565 

Страна 
741. Закон за користење и отплата на кредитот спо-

ред Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен со-
вет на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Владата на Со-
јузот на Советските Социјалистички Републи-
ки за одобрување кредит за делумно финанси-
рање на изградбата на втората фаза на Мета-
лургискиот комбинат Смедерево во СФРЈ, сос-
тавена во Москва на 27 јуни 1984 година, со 
текстот на разменетите писма од 21 и 25 декем-
ври 1984 година 1570 

742. Закон за посебните услови за вршење надво-
решнотрговскиот промет во царинските зони 1571 

743. Одлука за избор на претставник на Собрание-
то на СФРЈ во Одборот за следење на примена-
та на критериумите и показателите од чл. 8 и 9 
на Општествениот договор за функциите на 
НИГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства 
за остварување на задачите на весникот „Бор-
ба“ 1572 

744. Уредба за дополненија на Уредбата за општи-
те услови за давање потрошувачки кредити - 1573 

745. Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на предметите и количествата и на вред-
ностите на предметите на кои при увозот на 
стоки се применуваат царинските повластици 1573 

746. Правилник за видовите на аматерски радиос-
таници и за техничките услови за нивно корис-
тење 1573 

747. Правилник за југословенскиот стандард за тек-
стил во здравството 1585 

748. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенскиот стандард за паста за заби 1585 

749. Правилник за југословенскиот стандард за по-
ларизирани алуминиумски електролитски кон-
дензатори со течен електролит за општа упот-
реба 1585 

750. Правилник за југословенскиот стандард за ни-
кел-кадмиумски акумулатори 1586 

751. Правилник за југословенските стандарди за 
цврсти минерални горива 1586 

752. Правилник за југословенскиот стандард за си-
гурност 1586 

753. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на про-
воз преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на живи ча-
пункари (говеда, овци, кози и свињи) и на про-
изводи и суровини по потекло од тие животни 
од Република Италија 1587 

754. Одлука за дополненија на Одлуката за мерките 
за спроведување на монетарно-кредитната по-
литика во 1985 година 1587 

755. Одлука за дополненија на Одлуката за усогла-
сување на обемот и динамиката на порастот на 
нето домашната актива и на динарските плас-
мани на банките во периодот од 1 октомври до 
31 декември 1985 година 1588 
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